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LIGJ  
PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS 

 
PJESA E PARË 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Lënda e Ligjit 
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohen format e ndaluara të parandalimit, kufizimit ose 
prishjes së konkurrencës, masat dhe procedurat lidhur me kufizimet e 
konkurrencës. 
 

Qëllimi i Ligjit 
Neni 2 

Qëllimi i këtij ligji është sigurimi i konkurrencës së lirë në tregun e 
vendit për nxitjen e efikasitetit ekonomik dhe mirëqenies së konsumatorëve.  
 

Zbatimi i Ligjit 
Neni 3 

(1) Ky ligj zbatohet në format e parandalimit, kufizimit ose prishjes së 
konkurrencës (në tekstin e mëtejmë: prishje e konkurrencës), që prodhojnë 
veprim në territorin e Republikës së Maqedonisë, madje edhe kur ato dalin 
nga aktet dhe veprimet e kryera ose të ndërmarra jashtë territorit të 
Republikës së Maqedonisë.   

(2) Ky ligj zbatohet në: 
- ndërmarrje, shoqata të ndërmarrjeve, ndërmarrje të lidhura, 

administratë shtetërore dhe 
- ndërmarrje publike, ndërmarrje të cilave u është ngarkuar kryerja e 

shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik, që sipas natyrës së tyre 
paraqesin monopole që grumbullojnë të ardhura ose kanë të drejta të veçanta 
dhe ekskluzive ose koncesione, përveç në rastet kur zbatimi i dispozitave të 
këtij ligji do ta pengonte kryerjen e kompetencave të përcaktuara me ligj ose 
për të cilat ato subjekte janë të themeluara.  

(3) Në  vlerësimin e formave të konkurrencës që mund të kenë ndikim 
në tregtinë ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bashkësive Evropiane, 
në pajtim me nenin 69 nga Marrëveshja për stabilizim dhe asocim ndërmjet 
Republikës së  Maqedonisë dhe Bashkësive Evropiane dhe vendeve anëtare 
të saj, në mënyrë përkatëse zbatohen kriteret që dalin nga zbatimi i drejtë i 
rregullave për konkurrencë në Unionin Evropian.   

 
Marrëdhëniet juridike në të cilat nuk zbatohet Ligji 

Neni 4 
Ky ligj nuk zbatohet në marrëdhëniet që janë të rregulluara me 

marrëveshjet kolektive të lidhura ndërmjet punëdhënësve dhe sindikatave, 
nëse ato nuk janë diskriminuese ndaj subjekteve tjera.  
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Definicione 
Neni 5 

Nocione të veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë domethënien si në 
vijim: 

- “ndërmarrje” është çdo lloj i ndërmarrjes afariste pa marrë parasysh 
atë se si është e organizuar dhe nga kush është e udhëhequr (shoqëri 
tregtare, tregtar individual, kooperativë, shoqatë e ndërmarrjeve etj.), 
profesionet e lira (avokatë, mjek, arkitektë, kontabilistë, noterë etj.), 
ndërmarrjet publike të themeluara për kryerjen e veprimtarive me interes 
publik, si dhe çdo person tjetër juridik ose fizik, institucion dhe person tjetër 
juridik dhe fizik i cili ka autorizime publike ose organ i administratës shtetërore 
që është i angazhuar në udhëheqjen e ndonjë aktiviteti ekonomik, pa marrë 
parasysh nëse konsiderohen për tregtarë ose jo, 

- “shoqatë e ndërmarrjeve” është bashkim i dy ose më shumë 
ndërmarrjeve që drejtpërdrejt nuk kryen aktivitet ekonomik, por ka ose mund 
të ketë ndikim në sjelljen e ndërmarrjeve në treg, pa marrë parasysh formën e 
bashkimit, 

- “ndërmarrje të lidhura” janë ndërmarrjet mbizotëruese, përkatësisht të 
varura në pajtim me ligjin, 

- “administratë shtetërore” janë Qeveria e Republikës së Maqedonisë, 
ministritë,organet në përbërje të ministrive, organet e pavarura të 
administratës shtetërore, organizatat administrative, njësitë e vetadministrimit 
lokal dhe Qyteti i Shkupit,  

- “aktivitet ekonomik” është qarkullimi i mallrave dhe/ose shërbimeve 
në treg pa marrë parasysh nëse qëllimi i qarkullimit të tillë është realizimi ose 
jo i fitimit, 

- “treg” është vendi ku shitësit dhe blerësit realizojnë ofertë dhe 
kërkesë të mallrave dhe shërbimeve, 

-“treg relevant” është tregu relevant i mallrave dhe tregu relevant 
gjeografik, 

- “treg relevant i mallrave” është tregu i të gjitha mallrave dhe/ose 
shërbimeve që konsiderohen si të shkëmbyeshme ose të zëvendësueshme 
ndërmjet veti për konsumatorin, sipas karakteristikave të mallrave, çmimet e 
tyre dhe përdorimit të tyre të dedikuar, 

- “treg relevant gjeografik” është tregu në rajonin në të cilin ndërmarrjet 
e prekura janë të përfshira në ofertën dhe kërkesën e mallrave dhe/ose 
shërbimeve, në të cilin kushtet për konkurrencë janë mjaft homogjene dhe 
mund të kufizohen nga rajonet fqinje, sipas kushteve për konkurrencë që janë 
të ndryshme në mënyrë të konsiderueshme në ato rajone, 

- “marrëveshje dhe vendime” janë vepra juridike me të cilat rregullohen 
çështjet që kanë të bëjnë me kushtet e punës, e qëllimi ose pasoja e të cilës 
është prishja e konkurrencës.  Kjo ka të bëjë edhe me dispozitat e veçanta të 
marrëveshjeve dhe vendimeve, që mund të jenë eksplicite ose të heshtura, 

- “kartele” janë marrëveshje dhe vendime dhe/ose sjellje e harmonizuar 
ndërmjet dy ose më shumë ndërmarrjeve, qëllimi i të cilave është koordinimi i 
sjelljes së tyre si konkurrentë në treg dhe/ose ndikimi i parametrave relevantë 
në konkurrencë, veçanërisht nëpërmjet fiksimit të çmimeve blerëse ose të 
shitjes ose kushteve tjera të tregtimit, kufizimi i prodhimtarisë ose vendosja e 
kuotave të shitjes, ndarja e tregjeve, marrëveshje gjatë pjesëmarrjes në 
tenderë, kufizimi i importit ose eksportit dhe/ose sjellja anti – konkurruese e 
orientuar drejt ndërmarrjeve tjera – konkurrentë të pjesëmarrësve në kartel,   
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- “sjellje e harmonizuar” është koordinimi i sjelljes ndërmjet dy ose më 
shumë ndërmarrjeve si rezultat i të cilës, edhe pa lidhje të marrëveshjes, vjen 
deri në zëvendësim qëllimisht të gjendjes së konkurrencës së papenguar në 
tregun relevant me gjendjen e bashkëpunimit praktik ndërmjet ndërmarrjeve.  
Sjellja e harmonizuar mund të arrihet si rezultat i kontakteve të drejtpërdrejta 
ose të tërthorta ndërmjet ndërmarrjeve qëllimi ose pasoja e të cilës është që 
të ndikohet në sjelljen në tregun relevant ose t'u paralajmërohet sjellja e 
ardhshme në treg konkurrentëve,  

- “marrëveshje horizontale” është marrëveshja ndërmjet ndërmarrjeve, 
vendimet e shoqatave të ndërmarrjeve ose sjellja e harmonizuar ndërmjet 
këtyre personave që veprojnë në nivel të njëjtë të prodhimtarisë, përkatësisht 
distribuimit në treg, 

- “marrëveshje vertikale” është marrëveshje ndërmjet ndërmarrjeve, 
vendimet e shoqatave të ndërmarrjeve ose sjellja e harmonizuar ndërmjet 
këtyre personave që veprojnë në nivele të ndryshme të prodhimtarisë, 
përkatësisht distribuimit në treg, 

- “persona të autorizuar” janë të punësuarit në shërbimin profesional të 
Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës që posedojnë legjitimacion zyrtar, 
dhe  

- “persona të cilët sipas nevojës i shoqërojnë personat e autorizuar” 
janë përfaqësues nga organi i administratës shtetërore kompetent për punët e 
rendit dhe qetësisë publike, ekspertë të kompjuterit, si dhe persona tjerë 
pjesëmarrja e të cilëve është e domosdoshme gjatë grumbullimit të dëshmive 
në vendin e ngjarjes. 
 

Organi kompetent 
Neni 6 

Mbikëqyrje mbi zbatimin e Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës kryen 
Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës. 
 
 

PJESA E DYTË 
PRISHJET E KONKURRENCËS 

 
Kapitulli i parë 

MARRËVESHJET, VENDIMET DHE SJELLJA E HARMONIZUAR 
 

Marrëveshjet, vendimet dhe sjellja e harmonizuar të ndaluara 
Neni 7 

(1) Janë të ndaluara të gjitha marrëveshjet e lidhura ndërmjet 
ndërmarrjeve, vendimet e shoqatave të ndërmarrjeve dhe sjellja e 
harmonizuar qëllimi i të cilave është prishja e konkurrencës, e veçanërisht ato 
që: 

1) drejtpërdrejt ose tërthorazi i fiksojnë çmimet e blerjes ose të shitjes 
ose disa kushte tjera për tregtim; 

2) e kufizojnë ose e kontrollojnë prodhimtarinë, tregun, zhvillimin teknik 
ose investimet; 

3) e ndajnë tregun ose burimet e furnizimit; 
4) zbatojnë kushte të ndryshme për punë juridike të njëjta ose të 

ngjashme me partnerët tjerë tregtarë, me çfarë i vënë në pozitë të 
pavolitshme konkurruese dhe  
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5) e kushtëzojnë lidhjen e marrëveshjeve me pranim nga palët tjera 
kontraktuese obligime shtesë, që sipas natyrës së vet ose në pajtim me 
traditat tregtare nuk lidhen me lëndën e marrëveshjes.   

(2) Marrëveshjet dhe vendimet ose dispozitat e veçanta nga të njëjtat, 
që janë të ndaluara në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, janë të 
pavlefshme.  

(3) Dispozitat nga paragrafi (1) i këtij neni nuk do të zbatohet në 
marrëveshjet, vendimet e shoqatave të ndërmarrjeve dhe sjelljen e 
harmonizuar që kontribuojnë për avancimin e prodhimtarisë ose distribuimin e 
mallrave ose shërbimeve ose promovimin e zhvillimit teknik ose ekonomik, 
me kusht që nga kjo të kenë dobi proporcionale edhe konsumatorët, e të cilat: 

1) nuk u imponojnë ndërmarrjeve të prekura kufizime të cilat nuk janë 
të domosdoshme për arritjen e atyre qëllimeve dhe  

2) nuk u mundësojnë atyre ndërmarrjeve eliminim të konkurrencës në 
vëllim të konsiderueshëm për mallrat ose shërbimet për të cilat bëhet fjalë. 

(4) Me përjashtim dhe kur kjo është e nevojshme për mbrojtjen e 
interesit publik gjatë zbatimit të nenit 7 të këtij ligji, Komisioni për Mbrojtjen e 
Konkurrencës mundet me detyrë zyrtare, me aktvendim të përcaktojë se ky 
nen nuk zbatohet në marrëveshjen e caktuar, vendimin e shoqatës ose 
sjelljen e harmonizuar, pasi nuk janë përmbushur kushtet nga neni 7 paragrafi 
(1) ose janë plotësuar kushtet nga neni 7 paragrafi (3) i këtij ligji.  
 

Marrëveshje me rëndësi të vogël 
Neni 8 

(1) Dispozitat nga neni 7 paragrafi (1) i këtij ligji nuk zbatohen në 
marrëveshjet me rëndësi të vogël.  

(2) Marrëveshje me rëndësi të vogël konsiderohet marrëveshja në të 
cilën pjesëmarrja e përbashkët në treg e pjesëmarrësve në marrëveshje dhe 
ndërmarrjet nën kontrollin e tyre në treg, nuk e tejkalojnë pragun prej 10%, 
nëse marrëveshja është horizontale ose pragun prej 15%, nëse marrëveshja 
është vertikale. Në rast kur nuk mund të përcaktohet nëse marrëveshja është 
horizontale ose vertikale, do të zbatohet pragu prej 10%.  

(3) Dispozitat nga paragrafi (1) i këtij neni do të zbatohen edhe, nëse 
pjesëmarrja në treg e ndërmarrjeve në dy vitet afariste të fundit nuk është 
rritur për më shumë se 2%. 

(4) Kushtet më të përafërta për marrëveshjet me rëndësi të vogël nga 
ky nen, me propozim të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës, i përcakton 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë. 

(5) Me aktin nga paragrafi (4) i këtij neni përcaktohen veçanërisht:  
1) pjesëmarrjet në treg të palëve kontraktuese me rëndësi për 

kualifikim të marrëveshjeve si marrëveshje me rëndësi të vogël dhe 
2) kufizimet dhe/ose dispozitat që nuk guxojnë të jenë të përmbajtura 

në marrëveshjet me rëndësi të vogël. 
  

Përjashtime grupore 
Neni 9 

(1) Dispozitat nga nenit 7 paragrafi (3) i këtij ligji  zbatohen veçanërisht 
në llojet e marrëveshjeve në vijim:  

1) marrëveshjet vertikale për të drejtën ekskluzive të distribuimit, të 
drejtën selektive të distribuimit, të drejtën ekskluzive të blerjes dhe 
franshizingut;   
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2) marrëveshjet horizontale për hulumtim dhe zhvillim ose për 
specializim; 

3) marrëveshjet për transferim të teknologjisë, për licencë ose për 
know – how; 

4) marrëveshjet për distribuim dhe servisim të automjeteve; 
5) marrëveshjet për sigurim dhe 
6) marrëveshjet në sektorin e transportit.  
(2) Kushtet më të përafërta për përjashtime grupore të marrëveshjeve 

nga paragrafi (1) i këtij neni, me propozim të Komisionit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës, i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë.  

(3) Me aktin nga paragrafi (2) i këtij neni përcaktohen veçanërisht:  
1) vëllimi i zbatimit të përjashtimit grupor; 
2) kushtet më të përafërta lidhur me pjesëmarrjet në treg dhe 

elementet e marrëveshjeve që duhet të plotësohen për zbatim të përjashtimit 
grupor; 

 3) kufizimet dhe obligimet që nuk guxojnë të përmbahen në 
marrëveshjet dhe  

4) kushtet më të përafërta për tërheqje të përjashtimit grupor.  
 
 

Kapitulli i dytë 
POZITA DOMINUESE NË TREG DHE PRISHJA E KONKURRENCËS 

 
Pozita dominuese 

Neni 10 
 (1) Një ndërmarrje ka pozitë dominuese në tregun relevant, nëse si 

shitës ose blerës potencial  i llojit të caktuar të mallrave dhe/ose shërbimeve: 
1) nuk ka konkurrentë në tregun relevant ose 
2) në krahasim me konkurrentët e tij ka pozitë udhëheqëse në tregun 

relevant, e veçanërisht duke pasur parasysh: 
- pjesëmarrjen në treg dhe pozitën dhe/ose 
- fuqinë financiare dhe/ose 
- qasjen në burimet e furnizimit ose të tregut dhe/ose 
- lidhshmërinë me ndërmarrjet tjera dhe/ose 
- pengesat juridike ose faktike për hyrje të ndërmarrjeve tjera në treg, 

dhe/ose 
- aftësinë për diktim të kushteve në treg duke pasur parasysh ofertën 

ose kërkesën e tij dhe/ose 
- aftësinë për përjashtim të konkurrentëve tjerë nga tregu për orientim 

drejt ndërmarrjeve tjera.    
(2) Supozohet se një ndërmarrje ka pozitë dominuese, nëse 

pjesëmarrja e saj në tregun relevant është më shumë se 40%, përveç nëse 
ndërmarrja nuk e dëshmon të kundërtën.  

(3) Supozohet se dy se më shumë ndërmarrje të pavarura juridikikisht 
në tregun e caktuar relevant kanë pozitë të përbashkët dominuese, nëse 
marrin pjesë ose veprojnë bashkërisht në tregun relevant.  
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Keqpërdorimi i pozitës dominuese 
Neni 11 

(1) Ndalohet çdo keqpërdorim i pozitës dominuese i një ose më shumë 
ndërmarrjeve në tregun relevant ose pjesës së tij thelbësore.  

(2) Keqpërdorimi nga paragrafi (1) i këtij neni  ekziston veçanërisht në 
rast të: 

1) imponimit të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të çmimeve të padrejta të 
blerjes ose të shitjes ose kushteve tjera të padrejta të tregtimit; 

2) kufizimit të prodhimtarisë, tregjeve ose zhvillimit teknik në dëm të 
konsumatorëve; 

3) aplikimit të kushteve të ndryshme për punë juridike të njëjta ose të 
ngjashme me partnerët tjerë tregtarë, me çfarë i vihen në pozitë të 
pavolitshme konkurruese; 

4) kushtëzimit të lidhjes së marrëveshjeve me pranim nga palët tjera 
kontraktuese obligime shtesë, që sipas natyrës së vet ose në pajtim me 
traditat tregtare, nuk lidhen me lëndën e marrëveshjes; 

5) refuzimit të pabazuar që të tregtohet ose nxitjes dhe kërkesës nga 
ndërmarrjet tjera ose shoqatat e ndërmarrjeve të mos blejnë ose shesin 
mallra dhe/ose shërbime në ndonjë ndërmarrje të caktuar, me qëllim që në 
mënyrë të pandershme t'i shkaktohet dëm asaj ndërmarrjeje dhe 

6) refuzimit të paarsyeshëm që t'i mundësohet qasje në rrjetin personal 
ose objekte tjera infrastrukturore ndërmarrjes tjetër për kompensim përkatës, 
nëse pa shfrytëzimin e këtillë të njëkohshëm, ndërmarrja tjetër, për shkaqe 
juridike ose faktike pamundësohet të veprojë si konkurrent në tregun e 
caktuar relevant.   

(3) Dispozita nga paragrafi (2) pika 6) e këtij neni nuk do të zbatohet, 
nëse ndërmarrja me pozitë dominuese dëshmon se, për shkaqe operative ose 
shkaqe tjera, shfrytëzimi i njëkohshëm i rrjetit të vet ose i objekteve të veta 
infrastrukturore nuk është i mundur ose kjo nuk mund të lejohet për shkaqe të 
arsyeshme.   
 

Kapitulli i tretë 
KONCENTRIME 

 
Krijimi i koncentrimit 

Neni 12 
(1) Koncentrimi krijohet me ndryshimin e kontrollit në bazë afatgjate, e 

si rezultat i:  
1) lidhjes së dy ose me shumë ndërmarrjeve të pavarura paraprakisht 

ose pjesëve nga ndërmarrjet ose  
2) fitimi i të drejtës së kontrollit të drejtpërdrejtë ose të tërthortë mbi të 

gjithë ndërmarrjen ose pjesët e një ose më shumë ndërmarrjeve tjera nga  
- një ose më shumë persona të cilët tanimë kontrollojnë së paku një 

ndërmarrje ose  
- një ose më shumë ndërmarrje,  

nëpërmjet blerjes së letrave me vlerë ose pronës, me marrëveshje ose në 
mënyrë tjetër të përcaktuar me ligj. 

(2) Kontrolli nga paragrafi (1) i këtij neni përbëhet nga të drejtat, 
marrëveshjet ose mjetet tjera që veç e veç ose në kombinim, e duke pasur 
parasysh gjendjen faktike ose juridike, japin mundësi për kryerjen e ndikimit 
vendimmarrës  mbi ndërmarrjen, veçanërisht nëpërmjet: 
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1) pronësisë ose të drejtës së shfrytëzimit të të gjithë pronës së 
ndërmarrjes ose një pjese të saj ose   

2) të drejtave ose marrëveshjeve që japin mundësi për ndikim 
vendimmarrës mbi përbërjen, votimin ose marrjen e vendimeve nga organet e 
ndërmarrjes.  

(3) E drejta e kontrollit fitohet nga persona ose ndërmarrje që: 
1) janë posedues të të drejtave ose i kanë fituar të drejtat nëpërmjet 

marrëveshjeve nga paragrafi (2) i këtij neni ose  
2) janë të autorizuar t'i realizojnë të drejtat e tilla, edhe pse nuk janë 

bartës të të drejtave të tilla, e as nuk kanë fituar të drejta nëpërmjet 
marrëveshjeve nga paragrafi (2) i këtij neni.  

(4) Krijimi  i investimit të përbashkët (joint venture), i cili në bazë 
afatgjate do të kryejë aktivitete në tërësinë ekonomike autonome, 
konsiderohet për koncentrim në pajtim me paragrafin (1) pika 2) të këtij neni. 

(5) Për koncentrim të ndërmarrjeve nuk konsiderohet kur: 
1) bankat, kursimoret dhe institucionet tjera financiare ose shoqëritë 

për sigurim, aktivitetet e të cilave përfshijnë punë juridike ose tregtim me letra 
me vlerë, përkohësisht fitojnë letra me vlerë me qëllim që ato përsëri të shiten 
në afat prej një viti nga momenti i fitimit të tyre dhe nëse të drejtat e votimit 
nga ato letra me vlerë nuk kryhen me qëllim që të ndikohet në sjelljen 
konkurruese të ndërmarrjes në treg. Komisioni me kërkesë të posaçme me 
konkluzion mund ta vazhdojë afatin prej një viti, nëse fituesi dëshmon se për 
shkaqe të arsyeshme nuk ka mundur t'i shesë letrat me vlerë. Kundër këtij 
konkluzioni nuk lejohet ankesë, e as padi për ngritjen e kontestit administrativ;  

2) kontrolli kryhet nga ana e përfaqësuesit të shoqërisë në procedurë 
falimentimi ose në procedurë likuidimi,  përkatësisht te ndërmarrjet e 
themeluara jashtë Republikës së Maqedonisë, persona që e kryejnë 
funksionin përkatës në pajtim me legjislacionin sipas të cilit është themeluar 
ndërmarrja dhe  

3) fondet investuese fitojnë interes kapital në ndërmarrjet, me kusht ato 
t'i realizojnë të drejtat e fituara me të vetmin qëllim që të ruhet vlera e plotë e 
investimit të tyre, dhe nëse nuk kryhet ndikim mbi sjelljen konkurruese të 
ndërmarrjeve në treg. 
 

Pjesëmarrësit në koncentrim 
Neni 13 

(1) Pjesëmarrës në koncentrim janë:  
1)  ndërmarrjet që bashkohen në pajtim me nenin 12 paragrafi (1) pika 

1 të këtij ligji dhe  
2) personat ose ndërmarrjet që fitojnë të drejtën e kontrollit mbi të 

gjithë ndërmarrjen ose pjesët e një ose më shumë ndërmarrjeve tjera në 
pajtim me nenin 12 paragrafin (1) pika 2) të këtij ligji, si dhe ndërmarrjet ose 
pjesët e ndërmarrjeve në bazë të të cilave fitohet e drejta e kontrollit.  
 

Kushtet për njoftimin për koncentrim 
Neni 14 

(1) Njoftimi për koncentrim te Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës 
parashtrohet, nëse: 

1) të ardhurat vjetore të përgjithshme të përbashkëta të të gjitha 
ndërmarrjeve pjesëmarrëse, të realizuara me shitjen e mallrave dhe/ose 
shërbimeve në tregun botëror, e tejkalon shumën prej 10 milionë euro në 
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kundërvlerë me denarë, sipas kursit të ditës së hartimit të llogarisë vjetore, të 
realizuar në vitin afarist që i paraprin koncentrimit, me ç’rast së paku një 
pjesëmarrës doemos duhet të jetë i regjistruar në Republikën e Maqedonisë 
dhe/ose   

2) të ardhurat vjetore të përgjithshme të përbashkëta të të gjitha 
ndërmarrjeve, të realizuara me shitjen e mallrave dhe/ose shërbimeve në 
Republikën e Maqedonisë, e tejkalon shumën prej 2,5 milionë euro në 
kundërvlerë me denarë, sipas kursit të ditës së hartimit të llogarisë vjetore, të 
realizuar në vitin afarist që i paraprin koncentrimit  dhe/ose  

3) pjesëmarrja në treg e njërit prej pjesëmarrësve është më shumë se 
40% ose pjesëmarrja e përgjithshme në treg e pjesëmarrësve në 
koncentrimin në tregut është me shumë se 60% në vitin që i paraprin 
koncentrimit.  

(2) Nëse deri në parashtrimin e njoftimit për koncentrim, pjesëmarrësit 
në koncentrim nuk kanë hartuar llogari vjetore, si vit relevant në procedurën 
për vlerësimin e koncentrimit konsiderohet viti i fundit për të cilin pjesëmarrësit 
kanë hartuar llogari vjetore.  

(3) Në vitin e parë të punës të ardhurat nga paragrafi (1) pikat 1 dhe 2 
dhe pjesëmarrja në treg nga paragrafi (1) pika 3 e këtij neni do të llogaritet në 
bazë të të ardhurave të realizuara në vitin llogaritës rrjedhës në nivel prej 12 
muajsh. 
 

Obligimi për njoftimin për koncentrim 
Neni 15 

(1) Pjesëmarrësit në koncentrim janë të obliguar që te Komisioni për 
Mbrojtjen e Konkurrencës të dorëzojnë njoftim për koncentrimin para realizimit 
të tij, e pas lidhjes së marrëveshjes për bashkim, përkatësisht pas publikimit 
të ofertës publike për blerjen ose fitimin e pjesëmarrjes së shumicës në 
kryegjënë bazë të ndërmarrjes.  

(2) Pjesëmarrësit mund ta njoftojnë Komisionin për Mbrojtjen e 
Konkurrencës për qëllimin e tyre serioz që të lidhin marrëveshje ose në rast të 
ofertës publike kur publikisht e kanë shprehur qëllimin e tyre që të marrin 
pjesë në të, nëse marrëveshja e tillë përkatësisht oferta publike do të kenë si 
pasojë krijimin e koncentrimit në pajtim me me dispozitat e këtij ligji.  

(3) Për koncentrimin i cili krijohet si rezultat i bashkimit sipas nenit 12 
paragrafi (1) pika 1 të këtij ligji ose me fitimin e të drejtës së kontrollit të 
përbashkët sipas nenit 12 paragrafi (1) pika 2 të këtij ligji, njoftim të 
përbashkët parashtrojnë pjesëmarrësit e bashkimit, përkatësisht fituesit e të 
drejtës së kontrollit të përbashkët. Në të gjitha rastet tjera, njoftimin e 
parashtron personi, përkatësisht ndërmarrja që e ka fituar të drejtën e 
kontrollit mbi të gjithë ndërmarrjen ose një pjesë të një ose më shumë 
ndërmarrjeve.  

(4) Me njoftimin për koncentrim detyrimisht dorëzohet: 
1) origjinal nga puna juridike që është bazë e koncentrimit  ose kopje e 

verifikuar; 
2) raport financiar për pjesëmarrësit në koncentrim për vitin afarist që i 

paraprin koncentrimit në origjinal ose kopje të verifikuar; 
3) ekstrakt nga regjistri tregtar ose regjistër tjetër të personave juridikë 

në të cilin janë të dukshëm të dhënat për firmën, selinë dhe lëndën e punës 
së pjesëmarrësve në koncentrim në origjinal ose kopje të verifikuar dhe   
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4) të dhëna për pjesëmarrjen në treg të pjesëmarrësve në koncentrim, 
si edhe të konkurrentëve të tyre. 

(5) Si ditë e pranimit të njoftimit konsiderohet dita kur Komisioni për 
Mbrojtjen e Konkurrencës i ka pranuar të gjitha të dhënat dhe dokumentet nga 
paragrafi (4) i këtij neni, për çfarë Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës i 
jep vërtetim të posaçëm parashtruesit.  

(6) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të Komisionit 
për Mbrojtjen e Konkurrencës, i përcakton formën dhe përmbajtjen e njoftimit 
nga paragrafi (1) i këtij neni, si edhe dokumentacionin e nevojshëm i cili 
parashtrohet bashkë me njoftimin. 

 
Llogaritja e të ardhurave të përgjithshme 

Neni 16 
(1) Të ardhurat e përgjithshme nga neni 14 paragrafi (1) i këtij ligji 

përbëhen prej shumave të realizuara me shitjen e mallrave të prodhuara në 
punën e rregullt të ndërmarrjeve, si dhe prej shumave nga shërbimet të cilat 
ndërmarrja i ofron në punën e saj të rregullt, e të realizuara në vitin afarist që i 
paraprin koncentrimit, pas heqjes së rabatit (lirimeve) të shitjes dhe të tatimit 
mbi vlerën e shtuar dhe taksave tjera publike të lidhura drejtpërdrejt me të 
ardhurat. 

(2) Nëse njëri prej pjesëmarrësve është ndërmarrje e lidhur sipas 
dispozitave të këtij ligji, gjatë llogaritjes së të ardhurave të tij të përgjithshme, 
të gjitha ndërmarrjet që janë të lidhura në këtë mënyrë do të trajtohen si një 
ndërmarrje. 

(3) Kur  llogariten të ardhurat e përgjithshme të ndërmarrjeve të lidhura 
nuk do të merren parasysh shumat e realizuara nga shitja e mallrave dhe/ose 
dhënia e shërbimeve ndërmjet tyre. 

(4) Në rast kur koncentrimi nga neni 12 paragrafi (1) i këtij ligji ka të 
bëjë me fitimin e pjesës ose pjesëve nga prona e një ose më shumë 
ndërmarrjeve, pa dallim nëse ato pjesë janë të formuara si subjekte juridike të 
veçanta, gjatë llogaritjes së të ardhurave të realizuara nga ndërmarrja që e 
shet atë pronë, merren parasysh vetëm të ardhurat nga prona e cila është 
lëndë e fitimit. 

(5) Dy ose më shumë transaksione në pajtim me paragrafin (4) të këtij 
neni të cilat realizohen në periudhë prej 2 vjetësh ndërmjet personave ose 
ndërmarrjeve të njëjta, llogariten për një koncentrim, të kryer në ditën e 
transaksionit të fundit. 

(6) Për bankat, kursimoret dhe institucionet tjera financiare të ardhurat 
e përgjithshme nga neni 14 paragrafi (1) i këtij ligji përcaktohen sipas të 
ardhurave të përgjithshme të realizuara nga puna e rregullt në vitin afarist që i 
paraprin koncentrimit. 

(7) Për shoqëritë e sigurimit, të ardhurat e përgjithshme nga neni 14 
paragrafi (1) i këtij ligji përcaktohen sipas vlerës së premive të llogaritura bruto 
të pjesëmarrësve në vitin afarist që i paraprin koncentrimit. 

(8) Shumat e realizuara në valutë të huaj shprehen në denarë sipas 
kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e 
hartimit të llogarisë vjetore. 
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Vlerësimi i koncentrimit 
Neni 17 

(1) Koncentrimet të cilat bien nën dispozitat e këtij ligji, vlerësohen me 
qëllim që të përcaktohet nëse të njëjtat janë ose nuk janë në pajtim me këtë 
ligj.  

(2) Koncentrimi me të cilin në mënyrë të konsiderueshme nuk prishet 
konkurrenca efektive e tregut ose pjesa e tij  thelbësore, veçanërisht si 
rezultat i krijimit ose përforcimit të pozitës dominuese të pjesëmarrësve, është 
në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 

(3) Koncentrimi me të cilin në mënyrë të konsiderueshme prishet 
konkurrenca efektive e tregut ose pjesa e tij thelbësore, veçanërisht si rezultat 
i krijimit ose përforcimit të pozitës dominuese të pjesëmarrësve, nuk është në 
pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

(4) Gjatë vlerësimit të koncentrimit, Komisioni për Mbrojtjen e 
Konkurrencës i merr parasysh veçanërisht: 

1) nevojën që të ruhet dhe zhvillohet konkurrenca efektive e tregut ose 
pjesës së tij thelbësore, veçanrisht në aspekt të strukturës së të gjitha 
tregjeve të prekura dhe konkurrentët ekzistues ose konkurrentët e ardhshëm 
të mundshëm me seli në Republikën e Maqedonisë dhe jashtë Republikës së 
Maqedonisë dhe 

2) pozitën në treg të ndërmarrjeve të prekura dhe fuqinë e tyre 
ekonomike dhe financiare, furnizimin  dhe alternativat e kapshme për 
furnizuesit dhe konsumatorët për furnizim në treg, si dhe qasjen e tyre në 
ofertë, përkatësisht tregje, pengesat juridike dhe pengesat tjera për hyrje dhe 
dalje nga tregu, trendet e ofertës dhe kërkesës për mallrat dhe/ose shërbimet 
relevante, interesat e konsumatorëve dhe zhvillimin teknik dhe ekonomik, me 
kusht që nga ajo të kenë dobi edhe konsumatorët  dhe koncentrimi të mos 
përfaqësojë pengesë për zhvillimin e konkurrencës. 

(5) Nëse krijimi i investimit të përbashkët (joint venture), i cili 
njëkohësisht përfaqëson edhe koncentrim në pajtim me nenin 12 paragrafi (1) 
të këtij ligji, ka për qëllim ose efekt harmonizimin e sjelljes konkurruese të 
ndërmarrjeve të përfshira në investimin e përbashkët, por të cilat mbeten 
juridikisht të pavarura, harmonizimi i tillë i sjelljes do të vlerësohet sipas nenit 
7 paragrafët (1) dhe (3) të këtij ligji.  

(6) Gjatë kryerjes së vlerësimit nga paragrafi (5) i këtij neni, Komisioni 
për Mbrojtjen e Konkurrencës veçanërisht do të merr parasysh, nëse: 

1) pjesëmarrësit në investimin e përbashkët edhe më tej deri në vëllimi 
të konsiderueshëm i mbajnë aktivitetet në tregun e njëjtë në të cilin ndikon 
investimi i përbashkët ose në tregun i cili gjendet në nivel më të lartë ose më 
të ulët nga tregu në të cilin ndikon investimi i përbashkët ose në tregun fqinj i 
cili është i lidhur ngushtë me tregun në të cilin ndikon investimi i përbashkët; 
dhe 

2) harmonizimi, i cili është pasojë e drejtpërdrejtë e krijimit të investimit 
të përbashkët, u jep mundësi pjesëmarrësve në investimin e përbashkët që ta 
eliminojnë konkurrencën për pjesën thelbësore të mallrave dhe /ose 
shërbimeve lëndore. 
 

Pezullimi i koncentrimeve 
Neni 18 

(1) Koncentrimi nuk guxon të realizohet as para se të parashtrohet 
njoftimi  për të njëjtin te Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës, në pajtim me 
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nenin 15 të këtij ligji, e as pas parashtrimit të njoftimit, deri sa nuk do të 
miratohet aktvendim se koncentrimi është në pajtim me dispozitat e këtij ligji, 
sipas nenit 19 paragrafi (1) pikat 1 dhe 2, nenit 20 paragrafi (1) pikat 1, 2 dhe 
3 ose para se të plotësohet  parakushti nga neni 24 paragrafi (6) të këtij ligji. 

(2) Dispozita nga paragrafi (1) i këtij neni nuk e ndalon ofertën publike 
për blerjen e letrave me vlerë ose të serive të transaksioneve të letrave me 
vlerë, duke përfshirë edhe ato të cilat janë konvertibile në letra tjera me vlerë 
të dedikuara për tregtim në treg, në pajtim me ligjin, nëse: 

1) pa prolongim te Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës është 
parashtruar njoftim, në pajtim me nenin 15 të këtij ligji dhe  

2) fituesi i letrave me vlerë nuk i realizon të drejtat e votimit në bazë të 
atyre letrave me vlerë ose i kryen vetëm në vëllimin e nevojshëm për mbajtjen 
e vlerës së plotë të investimit të tij, e në bazë të konkluzionit për përjashtim 
nga obligimet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, të miratuar në pajtim me 
paragrafin (3) të këtij neni. 

(3) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës, me kërkesë të 
parashtruesit të njoftimit, me aktvendim mund të lejojë përjashtim nga 
obligimet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji. Kërkesa doemos duhet të jetë 
e arsyetuar. Gjatë vendosjes për kërkesën për përjashtim, Komisioni për 
Mbrojtjen e Konkurrencës, në mes tjerash, i merr parasysh edhe efektet nga 
pezullimi i koncentrimit mbi një ose më shumë ndërmarrje – pjesëmarrëse ose 
mbi personin e tretë, si dhe rrezikun për konkurrencë të shkaktuar me 
koncentrimin. Përjashtimi mund të kushtëzohet me imponimin e kushteve dhe 
obligimeve që të sigurohet konkurrencë efektive. Përjashtimi mund të 
kërkohet dhe të lejohet në çdo kohë, përkatësisht para njoftimit ose pas 
transaksionit nga paragrafi (2) i këtij neni.  

(4) Vlefshmëria e cilitdo transaksion të kryer në kundërshtim me 
paragrafin (1) të këtij neni varret nga aktvendimet e miratuar në pajtim me 
nenet 19 paragrafi (1) pikat 1 dhe 2, 20 ose nga plotësimi i parakushtit nga 
neni 24 paragrafi (6) të këtij ligji. 

(5) Dispozitat e këtij ligji nuk prodhojnë veprim juridik mbi transaksionet 
me letra me vlerë, duke përfshirë edhe ato të cilat janë konvertibile në letra 
tjera me vlerë, të dedikuara për tregtim në treg, përveç në rast se blerësi dhe 
shitësi e kanë ditur ose kanë mundur të dinë se transaksioni është kryer në 
kundërshtim me paragrafin (1) të këtij neni. 
 

Shqyrtimi i njoftimit 
Neni 19 

(1) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës fillon shqyrtimin e njoftimit 
të koncentrimit me ditën e pranimit të tij, në pajtim me nenin 15 të këtij ligji 
dhe, nëse: 

1) konstaton se koncentrimi për të cilin është parashtruar njoftimi nuk 
bie nën dispozitat e këtij ligji, miraton aktvendim se koncentrimi për të cilin 
është  parashtruar njoftimi nuk bie nën dispozitat e këtij ligji; 

2) konstaton se koncentrimi për të cilin është parashtruar njoftimi, edhe 
pse bie nën dispozitat e këtij ligji, nuk do të ketë për pasojë prishjen e 
konsiderueshme të konkurrencës efektive të tregut ose pjesës së tij 
thelbësore, veçanërisht si rezultat i krijimit ose përforcimit të pozitës 
dominuese të pjesëmarrësve, miraton aktvendim me të cilin përcakton se 
koncentrimi është në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe 
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3) konstaton se koncentrimi për të cilin është parashtruar njoftimi bie 
nën dispozitat e këtij ligji dhe për pasojë do të ketë prishje të konsiderueshme 
të konkurrencës efektive ose pjesës së tij thelbësore, veçanrisht si rezultat i 
krijimit ose përforcimit të pozitës dominuese të pjesëmarrësve, Komisioni për 
Mbrojtjen e Konkurrencës me konkluzion ngritë procedurë. Kundër këtij 
konkluzioni nuk është e lejuar ankesë, e as padi  për ngritjen e kontestit 
administrativ. Në procedurën nga ky paragraf, Komisioni për Mbrojtjen e 
Konkurrencës mund të miratojë aktvendim në pajtim me nenin 20 të këtij ligji, 
përveç nëse pjesëmarrësit dëshmojnë se kanë hequr dorë nga koncentrimi.  

(2) Nëse pjesëmarrësit në koncentrim, pas parashtrimit të njoftimit e 
ndryshojnë të njëjtin dhe Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës konstaton 
se pas ndryshimeve të kryera koncentrimi nuk do të ketë për pasojë prishje të 
konsiderueshme të konkurrencës efektive të tregut ose pjesës së tij 
thelbësore, veçanrisht si rezultat i krijimit ose përforcimit të pozitës dominuese 
të pjesëmarrësve, miraton aktvendim në pajtim me paragrafin (1) pika 2 të 
këtij neni. 

(3) Pas parashtrimit të njoftimit, pjesëmarrësit në koncentrim mund të 
marrin obligime para Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës me qëllim që të 
arrihet se koncentrimi është në pajtim me dispozitat e këtij ligji. Komisioni për 
Mbrojtjen e Konkurrencës në aktvendimin nga paragrafi (1) pika 2 e këtij neni, 
i përcakton kushtet dhe urdhëron detyrime me të cilat sigurohet se 
pjesëmarrësit do të veprojnë në pajtim me obligimet e marra para Komisionit 
për Mbrojtjen e Konkurrencës, e me qëllim që të arrihet se koncentrimi është 
në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 
 

Vendimmarrja kur është ngritur procedura 
Neni 20 

Në procedurën e ngritur në pajtim me nenin 19 paragrafi (1) pika 3) e 
këtij ligji, nëse: 

1) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës konstaton se koncentrimi 
për të cilin është parashtruar njoftimi, nuk do të ketë për pasojë prishjen e 
konsiderueshme të konkurrencës efektive të tregut ose pjesës së tij 
thelbësore, veçanrisht si rezultat i krijimit ose përforcimit të pozitës dominuese 
të pjesëmarrësve, miraton aktvendim me të cilin përcakton se koncentrimi 
është në pajtim me dispozitat e këtij ligji;  

2) pjesëmarrësit në koncentrik e ndryshojnë të njëjtin dhe Komisioni 
për Mbrojtjen e Konkurrencës konstaton se pas ndryshimeve të kryera 
koncentrimi nuk do të ketë për pasojë prishje të konsiderueshme të 
konkurrencës efektive të tregut ose pjesës së tij thelbësore, veçanrisht si 
rezultat i krijimit ose përforcimit të pozitës dominuese të pjesëmarrësve, 
Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës miraton aktvendimm me të cilin 
përcakton se koncentrimi është në pajtim me dispozitat e këtij ligji;   

3) pjesëmarrësit në koncentrim mund të marrin obligime para 
Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës me qëllim që të arrihet se 
koncentrimi është në pajtim me dispozitat e këtij ligji. Komisioni për Mbrojtjen 
e Konkurrencës në aktvendimin nga paragrafi (1) pika 1) e këtij neni 
përcakton kushte dhe urdhëron obligime me të cilat sigurohet se 
pjesëmarrësit do të veprojnë në pajtim me obligimet e marra para Komisionit 
për Mbrojtjen e Konkurrencës, e me qëllim të arrihet se koncentrimi është në 
pajtim me dispozitat e këtij ligjim dhe  
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4) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës konstaton se koncentrimi 
për të cilin është parashtruar njoftimi ka për pasojë prishjen e 
konsiderueshme të konkurrencës efektive të tregut ose pjesës së tij 
thelbësore, veçanërisht si rezultat i krijimit ose përforcimit të pozitës 
dominuese të pjesëmarrësve, miraton aktvendim me të cilin përcakton se 
koncentrimi nuk është në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 
 

Anulimi i aktvendimit 
Neni 21 

(1) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës me aktvendim mund ta 
anulojë aktvendimin me të cilin ka konstatuar se koncentrimi është në pajtim 
me dispozitat e këtij ligji në rastet kur: 

1) aktvendimi është miratuar në bazë të të dhënave të pasakta dhe/ose 
jo të plota për të cilat është përgjegjës njëri nga pjesëmarrësit në koncentrim 
ose të njëjtët janë fituar nëpërmjet mashtrimit, e kanë pasur ndikim 
vendimmarrës mbi miratimin e aktvendimit ose  

2) pjesëmarrësit nuk plotësojnë ndonjë nga obligimet e urdhëruara në 
aktvendim.  

(2) Me aktvendimin nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni për 
Mbrojtjen e Konkurrencës: 

1) e anulon aktvendimin me të cilin ka konstatuar se koncentrimi është 
në pajtim me dispozitat e këtij ligji;   

2) konstaton se koncentrimi nuk është në pajtim me dispozitat e këtij 
ligji dhe  

3) nëse është e nevojshme, urdhëron masa dhe obligime për vendosje 
të sërishme të konkurrencës efektive të tregut relevant. 

(3) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës mund të miratojë 
aktvendim në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, pa u kufizuar me këtë rast 
me afatet e përcaktuara me nenin 24 paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij ligji. 

(4) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës për aktvendimin nga 
paragrafi (1) i këtij neni pa prolongim i njofton pjesëmarrësit. 

 
Masat pas realizimit të koncentrimit i cili nuk është në pajtim me 

dispozitat e këtij ligji 
Neni 22 

(1) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës me aktvendim mund të 
urdhërojë masa të sjelljes dhe masa strukturore të nevojshme për vendosje të 
sërishme të konkurrencës efektive të tregut relevant, si dhe të caktojë afate 
për zbatimin e tyre në rastet kur: 

1) koncentrimi është realizuar pa parashtrimin e njoftimit nga neni 15 i 
këtij ligji ose  

2) koncentrimi është realizuar në kundërshtim me aktvendimin e 
Komisionit me të cilin përcaktohet se i njëjti nuk është në pajtim me dispozitat 
e këtij ligji. 

(2) Me aktvendimin nga paragrafi 1) i këtij neni, Komisioni për Mbrojtjen 
e Konkurrencës veçanërisht mund të: 

1) urdhërojë shitjen ose bartjen e aksioneve të fituara ose 
pjesëmarrjeve dhe  

2) ndalojë ose të kufizojë realizimin e të drejtës së votës lidhur me 
aksionet ose pjesëmarrjet e pjesëmarrësve në koncentrim, të urdhërojë 
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pushim të ekzistimit të investimit të përbashkët (joint venture) ose të formave 
të tjera të arritjes së të drejtës së kontrollit sipas nenit 12 të këtij ligji. 
 

Masa të përkohshme 
Neni 23 

(1) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës me aktvendim mund të 
urdhërojë masa të përkohshme për vendosjen të sërishme ose mbajtjen e 
konkurrencës efektive, kur koncentrimi: 

1) është kryer në kundërshtim me nenin 18 të këtij ligji, e akoma nuk 
është miratuar aktvendim me të cilin konstatohet nëse koncentrimi është në 
pajtim me dispozitat e këtij ligji; 

2) është kryer në kundërshtim me kushtet e përcaktuara dhe obligimet 
e urdhëruara me aktvendimin  nga neni 19 paragrafi (3) ose neni 20 paragrafi 
(1) pika 3 e këtij ligji dhe 

3) tanimë është i kryer dhe është konstatuar se i njëjti nuk është në 
pajtim me dispozitat e këtij ligji. 

 
Afatet për ngritjen e procedurës dhe marrjen e vendimeve 

Neni 24 
(1) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës është i obliguar që në afat 

prej 25 ditëve të punës nga dita e pranimit të njoftimit të rregullt të miratojë 
aktvendim në pajtim me nenin 19 paragrafi (1) pikat 1 dhe 2 të këtij ligji ose 
me konkluzion të ngritë procedurë në pajtim me nenin 19 paragrafi (1) pika 3 
të këtij ligji. 

(2) Afati nga paragrafi (1) i këtij neni vazhdohet deri në 35 ditë të 
punës, nëse pjesëmarrësit në koncentrim marrin obligime para Komisionit për 
Mbrojtjen e Konkurrencës me qëllim që të arrihet se koncentrimi është në 
pajtim me dispozitat e këtij ligji. 

(3) Aktvendimet nga neni 20 paragrafi (1) i këtij ligji miratohen në afat 
prej 90 ditëve të punës nga dita e ngritjes së procedurës.  

(4) Në çdo kohë pas ngritjes së procedurës, afatet nga paragrafët (1), 
(2) dhe (3) të këtij neni mund të vazhdohen nga ana e Komisionit për 
Mbrojtjen e Konkurrencës në marrëveshje me pjesëmarrësit në koncentrim.  

(5) Kohëzgjatja e përgjithshme e çdo vazhdimi ose vazhdimeve nuk 
mund të tejkalojë 20 ditë të punës. 

(6) Nëse Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës nuk ka miratuar 
aktvendim në afatet e përcaktuara në këtë nen, konsiderohet se koncentrimi 
është në pajtim me dispozitat e këtij ligj. 

(7) Me përjashtim, afatet nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij neni nuk 
e obligojnë Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës kur, si rezultat i sjelljes 
së njërit prej pjesëmarrësve në koncentrim, Komisioni për Mbrojtjen e 
Konkurrencës doemos  është dashur me detyrë zyrtare të kërkojë të dhëna 
nga neni 49 i këtij ligji ose t'i kryejë veprimet nga neni 50 i këtij ligji. 
 

Kufizimet e domosdoshme 
Neni 25 

Aktvendimi me të cilin Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës 
konstaton se koncentrimi është në pajtim me dispozitat e këtij ligji, 
konsiderohet se i përfshinë edhe kufizimet e lidhura drejtpërdrejt dhe të 
domosdoshme për realizimin e koncentrimit. 
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PJESA E TRETË 

ORGANI PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS 
 

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës 
Neni 26 

(1) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës është organ i pavarur 
shtetëror me cilësi të personit juridik.  

(2) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës është i përbërë nga 
Kryetari, katër anëtarë dhe shërbimi profesional. 

(3) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës është i pavarur në punën e 
tij edhe në marrjen e vendimeve në kuadër të kompetencave të përcaktuara 
me këtë ligj.  

(4) Mjetet për punë të Komisionit sigurohen nga Buxheti i Republikës 
së Maqedonisë. 

(5) Selia e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës është në Shkup. 
(6) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës për punën e tij përgjigjet 

para Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe më së voni deri më 31 mars 
te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë parashtron raport vjetor për punën e 
tij. 
 

Emërimi dhe shkarkimi i kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për 
Mbrojtjen e Konkurrencës 

Neni 27 
(1) Me propozim të Komisionit për Çështje të Zgjedhjeve dhe 

Emërimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, kryetarin dhe anëtarët 
e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës i emëron dhe i shkarkon Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë, për periudhë prej pesë vitesh me të drejtë 
rizgjedhjeje. 

(2) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë gjatë emërimit të kryetarit dhe 
anëtarëve të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës duhet ta ketë parasysh 
përfaqësimin e drejtë dhe përkatës të përfaqësueseve të të gjitha bashkësive. 

(3) Pas skadimit të mandatit nga paragrafi (1) i këtij neni, e deri në 
emërimin e Kryetarit të ri dhe anëtarëve të Komisionit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës, Kryetari dhe anëtarët e Komisionit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës nga paragrafi (1) i këtij neni vazhdojnë punën dhe 
vendimmmarrjen. 

(4) Kryetari dhe dy anëtarë të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës 
janë të angazhuar profesionalisht në punën e Komisionit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës.  

(5) Kryetari i Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës e përfaqëson, e 
paraqet dhe udhëheqë me punën e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës. 

(6) Si kryetar dhe anëtar i Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës 
mund të emërohet personi i cili është shtetas i Republikës së Maqedonisë, me 
arsimim të lartë të kryer – fakultet juridik ose ekonomik, me përvojë pune mbi 
pesë vjet në profesion dhe njohuri të veçanta nga sfera e konkurrencës, e 
drejta tregtare, menaxhmenti dhe financat.  Kryetari ose njëri nga anëtarët e 
Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës të cilët janë të angazhuar 
profesionalisht në punën e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës doemos 
duhet të jetë jurist i diplomuar me provim të dhënë të jurisprudencës dhe 
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përvojë pune në profesion së paku pesë vjet pas dhënies së provimit të 
jurisprudencës.  

(7) Kryetari dhe anëtarët e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës, 
gjatë kohëzgjatjes së mandatit të tyre, nuk mund të jenë deputetë në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, anëtarë të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, persona të cilët kryejnë detyra në organet e partive politike, 
anëtarë të organeve të udhëheqjes në ndërmarrje ose të jenë anëtarë të çdo 
forme tjetër të bashkimit të personave juridikë ose fizikë, që do të mund të 
çonin në konflikt të interesave. 

(8) Kryetari dhe anëtarët e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës 
nuk guxojnë të vendosin për ndërmarrjet me të cilat, ata, bashkëshortët e tyre 
ose anëtarët e tyre të familjes në shkallë të parë të farefisnisë janë aksionarë 
ose anëtarë të organeve të udhëheqjes në ndërmarrjet që janë pjesëmarrëse 
në procedurën e cila udhëhiqet në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

(9) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e shkarkon nga detyra 
Kryetarin ose anëtarin e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës para 
skadimit të mandatit me propozim të Komisionit për Çështje të Zgjedhjeve dhe 
Emërimeve, nëse: 

1) këtë e kërkon ai vetë dhe 
2) tri herë radhazi nuk merr pjesë në mbledhjet e Komisionit për 

Mbrojtjen e konkurrencës, e nuk e arsyeton mungesën. 
(10) Përmbushjen e kushteve për shkarkim nga paragrafi (8) i këtij 

neni, i përcakton Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës me shumicën e 
votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve dhe parashtron kërkesë për 
shkarkim te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. 
 

Kompetencat e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës 
Neni 28 

(1) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës e kontrollon zbatimin e 
dispozitave të këtij ligji, Ligjin për ndihmë shtetërore dhe rregullat e miratuara 
në bazë të këtyre ligjeve, i ndjekë dhe i analizon gjendjet në treg deri në 
shkallën e nevojshme për zhvillimin e konkurrencës së lirë dhe efikase, 
udhëheqë procedura administrative dhe merr vendime në procedurën 
administrative në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe Ligjit për ndihmë 
shtetërore. 

(2) Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj, organ kompetent për 
kundërvajtje është Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës. 

(3) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës përcakton rregulla dhe 
masa për mbrojtjen e konkurrencës dhe masa për vendosjen e konkurrencës 
efektive.  

(4) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës jep mendime për 
propozim-ligjet dhe aktet tjera me të cilat rregullohen çështjet që kanë të 
bëjnë me aktivitetin ekonomik, e që mund të kenë ndikim mbi konkurrencën e 
tregut dhe në formë të shkruar e dorëzon te organi kompetent. Organi e 
njofton Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës për shkaqet për të cilat nuk 
e ka pranuar mendimin e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës. 

(5) Me kërkesë të Kuvendit, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, 
organeve tjera shtetërore, ndërmarrjeve ose me detyrë zyrtare, Komisioni për 
Mbrojtjen e Konkurrencës jep mendime profesionale për çështjet nga sfera e 
politikës konkurruese, mbrojtja e konkurrencës në treg dhe ndarja e ndihmës 
shtetërore. 
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(6) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës gjatë kryerjes së 
kompetencave të tij bashkëpunon me organe shtetërore dhe trupa për çështje 
të cilat lidhen me mbrojtjen e konkurrencës. Komisioni për Mbrojtjen e 
Konkurrencës dhe organet shtetërore dhe trupat janë të obliguar të 
shkëmbejnë të dhëna dhe informata që u janë të nevojshme për kryerjen e 
kompetencave të tyre, vëllimi i shkëmbimit të informatave i të cilave është i 
kufizuar në të dhëna dhe informata që janë të përshtatshme dhe 
proporcionale me qëllimet për të cilat shkëmbehen. 

(7) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës i kryen punët e 
bashkëpunimit ndërkombëtar lidhur me realizimin e obligimeve 
ndërkombëtare të Republikës së Maqedonisë, të bartura në kompetencë të 
Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës, merr pjesë në realizimin e 
projekteve të organeve ndërkombëtare dhe organeve të Unionit Evropian dhe 
bashkëpunon me organet e vendeve të tjera dhe institucionet nga sfera e 
konkurrencës. 

(8) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës me statut dhe me akte 
tjera të përgjithshme i rregullon çështjet e mënyrës së punës dhe të 
organizimit.  

(9) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës kryen edhe punë tjera të 
përcaktuara me këtë ligj ose me ligj tjetër. 

(10) Vendimet e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës në procedurë 
administrative dhe vendimet që kanë të bëjnë me punën rrjedhëse të 
Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës, i miratojnë Kryetari dhe katër 
anëtarë të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës në mbledhje, me shumicë 
të votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve. Anëtari i Komisionit për 
Mbrojtjen e Konkurrencës nuk mund të abstenojë nga votimi. 

 
Shërbimi profesional 

Neni 29 
(1) Punët profesionale,normative-juridike,administrative, administrative-

mbikëqyrëse, materiale-financiare, kontabiliste, informatike dhe punët tjera të 
Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës dhe Komisionit për Vendimmarrje 
për Kundërvajtje, i kryen shërbimi profesional, me të cilin udhëheqë sekretari i 
përgjithshëm, të cilin e emëron Kryetari i Komisionit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës. 

(2) Të punësuarit në shërbimin profesional e kanë statusin e 
nëpunësve shtetërorë. 

(3) Në kryerjen e punëve profesionale, normative-juridike,   
administrative, administrative-mbikëqyrëse, materiale-financiare, kontabiliste, 
informatike dhe punëve tjera, shërbimi profesional: 

1) siguron të dhëna, kryen kontroll dhe analizë të të dhënave të 
siguruara për lëndë të veçanta dhe për këtë e njofton Komisionin për 
Mbrojtjen e Konkurrencës dhe/ose Komisionin për Vendimmarrje për 
Kundërvajtje; 

2) përgatit propozime të akteve nënligjore të përcaktuara me dispozitat 
e këtij ligji dhe Ligjit për ndihmë shtetërore; 

3) përgatit propozim të mendimeve për propozim-ligjet dhe aktet tjera 
me të cilat rregullohen çështjet që kanë të bëjnë me aktivitetin ekonomik, e që 
mund të kenë ndikim në konkurrencën e tregut; 
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4) përgatit propozim të mendimeve profesionale për çështjet nga sfera 
e politikës konkurruese, mbrojtjes së konkurrencës së tregut dhe ndarjes së 
ndihmës shtetërore; 

5) siguron të dhëna dhe informata nga ndërmarrjet që janë të 
rëndësishme për hulumtimin dhe përcaktimin e gjendjeve të tregut, 
pavarësisht nga procedurat konkurruese të cilat udhëhiqen para Komisionit 
për Mbrojtjen e Konkurrencës dhe/ose Komisionit për Vendimmarrje për 
Kundërvajtje; 

6) përgatit propozim të raportit vjetor për punën e Komisionit për 
Mbrojtjen e Konkurrencës dhe 

7) kryen edhe punë tjera me kërkesë të Komisionit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës dhe Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje në zbatimin 
e dispozitave të këtij ligji dhe Ligjit për ndihmë shtetërore. 

(4) Në rastet nga paragrafi (3) pika 5 e këtij ligji, konkluzionet për 
kryerjen e veprimeve nga nenet 48, 49 dhe 50 të këtij ligji i miraton Sekretari i 
përgjithshëm i Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës. 

 
 

PJESA E KATËRT 
PROCEDURAT PARA KOMISIONIT PËR MBROJTJEN E 

KONKURRENCËS 
 

Kapitulli parë 
PROCEDURA PËR KUNDËRVAJTJE 

 
Kompetenca për kundërvajtje 

Neni 30 
(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në këtë ligj, procedurë për 

kundërvajtje para Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës udhëheqë dhe 
sanksion për kundërvajtje shqipton Komisioni për Vendimmarrje për 
Kundërvajtje. 

(2) Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje është i përbërë nga 
Kryetari dhe dy anëtarë të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës të cilët 
janë të angazhuar profesionalisht në punën e Komisionit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës.  

(3) Kryetar i Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje është 
Kryetari ose njëri nga dy anëtarët e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës 
të cilët janë të angazhuar profesionalisht në punën e Komisionit për Mbrojtjen 
e Konkurrencës dhe i njëjti detyrimisht të jetë jurist i diplomuar me provim të 
dhënë të jurisprudencës dhe përvojë në profesion prej së paku pesë vjetë pas 
dhënies së provimit të jurisprudencës. 

(4) Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje punon dhe vendos në 
mbledhje, me shumicë të votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve. Anëtari 
i Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje nuk mund të abstenojë nga 
votimi. 

 
Zbatimi i ligjit 

Neni 31 
Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje gjatë udhëheqjes së 

procedurës për kundërvajtje në mënyrë përkatëse i zbaton dispozitat nga Ligji 
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për procedurë të përgjithshme administrative, përveç nëse me Ligjin për 
kundërvajtje dhe me këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe. 
 

Ngritja e procedurës për kundërvajtje 
Neni 32 

(1) Procedura për kundërvajtje para Komisionit për Vendimmarrje për 
Kundërvajtje ngritet me detyrë zyrtare, me kërkesë të sekretarit të 
përgjithshëm të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës ose me kërkesë të 
personit fizik ose juridik i cili ka interes legjitim për përcaktimin e ekzistimit të 
kundërvajtjes.   

(2) Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje e ngritë procedurën 
për kundërvajtje me konkluzion, kundër të cilit nuk lejohet ankesë, e as padi 
për ngritjen e kontestit administrativ.  

(3) Konkluzioni për ngritjen e procedurës detyrimisht përmban: 
1) numrin e lëndës me të cilën ka të bëjë konkluzioni; 
2) dispozitat nga ligji në bazë të të cilave ngritet procedura; 
3) përshkrimin e fakteve dhe rrethanave për shkak të të cilave 

Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje ngritë procedurë dhe 
4) kërkesën për dorëzimin e të dhënave të nevojshme, në pajtim  me 

nenin 40 të këtij ligji. 
(4) Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje detyrimisht ngritë 

procedurë, nëse konstaton se është e mundur paraqitja e prishjes së 
konsiderueshme të konkurrencës. 

(5) Konkluzioni për ngritjen e procedurës dorëzohet te personi kundër 
të cilit është ngritur procedura dhe te parashtruesi i kërkesës, nëse procedura 
është ngritur me kërkesë të personit fizik ose juridik i cili ka interes legjitim për 
përcaktimin e ekzistimit të kundërvajtjes.  

(6) Personi kundër të cilit është ngritur procedurë ka të drejtë të japë 
përgjigje në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të konkluzionit për ngritjen 
e procedurës. Me përjashtim, me kërkesë të personit kundër të cilit është 
ngritur procedura, afati mund të vazhdohet edhe për më së shumti 15 ditë, 
nëse për këtë ekzistojnë shkaqe të arsyeshme. 

(7) Procedura për kundërvajtje e ngritur para Komisionit për 
Vendimmarrje për Kundërvajtje nuk është urgjente. 

 
Ngritja e procedurës për kundërvajtje me kërkesë të sekretarit të 

përgjithshëm të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës 
Neni 33 

(1) Kërkesa për ngritjen e procedurës për kundërvajtje e parashtruar 
nga  sekretari i përgjithshëm i Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës 
përmban:   

1) bazën juridike për parashtrimin e kërkesës; 
2) të dhënat për personin kundër të cilit parashtrohet kërkesa;  
3) përshkrimin faktik të kundërvajtjes nga i cili dalin karakteristikat 

juridike të kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes dhe rrethanat 
tjera të nevojshme që më afërsisht të përcaktohet kundërvajtja;  

4) dëshmitë që duhet të nxirren dhe 
5) nënshkrimin e sekretarit të përgjithshëm të Komisionit për Mbrojtjen 

e Konkurrencës. 
(2) Kërkesës i bashkëngjiten dëshmitë. 
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Përmbajtja e kërkesës për ngritjen e procedurës për kundërvajtje 
me kërkesë të personit fizik ose juridik 

Neni 34 
(1) Kërkesa për ngritjen e procedurës për kundërvajtje me kërkesë të 

personit fizik ose juridik i cili ka interes legjitim për përcaktimin e ekzistimit të 
kundërvajtjes detyrimisht përmban:    

1) firmën dhe selinë e personit juridik, përkatësisht emrin, mbiemrin 
dhe adresën e personit fizik - parashtrues i kërkesës dhe përshkrimin e 
rrethanave nga të cilat del interesi legjitim për parashtrimin e kërkesës;  

2) të dhënat për personin kundër të cilit parashtrohet kërkesa;  
3) përshkrimin faktik të kundërvajtjes nga i cili dalin karakteristikat 

juridike të kundërvajtjes, koha, vendi  dhe mënyra e kryerjes dhe rrethanat 
tjera të nevojshme që më afërsisht të përcaktohet kundërvajtja;  

4) dëshmitë që duhet të nxirren dhe 
5) nënshkrimin e parashtruesit të kërkesës. 
(2) Kërkesës i bashkëngjiten dëshmitë. 
(3) Nëse kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni përmban të dhëna të cilat 

sipas parashtruesit paraqesin fshehtësi afariste, i njëjti është i detyruar që të 
dhënat e tilla qartësisht t'i shënojë dhe ta përcaktojë bazën juridike për 
shënimin e tyre si fshehtësi afariste.  

(4) Gjatë parashtrimit të kërkesës për ngritjen e procedurës për 
kundërvajtje e cila përmban të dhëna që paraqesin fshehtësi afariste, në 
mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat nga neni 40 paragrafët (4), (5) dhe (6) 
të këtij ligji. 

(5) Nëse parashtruesi i kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni dëshiron 
të mbetet anonim ose është parashtruar kërkesë e cila nuk i përmban të 
dhënat për parashtruesin, Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje 
udhëheqë procedurë me detyrës zyrtare, nëse është përmbushur kushti nga 
neni 32 paragrafi (4) të këtij ligji. 

 
Plotësimi i  kërkesës për ngritjen e procedurës për kundërvajtje të 

parashtruar nga  personi fizik ose juridik 
Neni 35 

(1) Nëse kërkesa për ngritjen e procedurës për kundërvajtje nuk i 
përmban të dhënat nga neni 34 i këtij ligji, Komisioni për Vendimmarrje për 
Kundërvajtje nga parashtruesi do të kërkojë plotësimin e kërkesës. 

(2) Nëse parashtruesi i kërkesës nuk vepron në afat prej 15 ditësh nga 
dita e pranimit të kërkesës për plotësim, konsiderohet se ka hequr dorë nga 
kërkesa. 
 

Heqja dorë nga kërkesa për ngritjen e procedurës për kundërvajtje të 
parashtruar nga personi fizik ose juridik 

Neni 36 
(1) Nëse procedura është ngritur me kërkesë të personit fizik ose 

juridik, i njëjti mund të heq dorë nga kërkesa gjatë tërë procedurës.  
(2) Kur procedura është e ngritur me kërkesë të personit fizik ose 

juridik, dhe i njëjti heq dorë nga kërkesa, Komisioni për Vendimmarrje për 
Kundërvajtje miraton konkluzion me të cilin ndërpritet procedura. 

(3) Nëse udhëheqja e mëtejme e procedurës është e nevojshme për 
interesin publik, përkatësisht nëse Komisioni për Vendimmarrje për 
Kundërvajtje vlerëson se janë përmbushur kushtet nga neni 32 paragrafi (4) i 
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këtij ligji. Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje e vazhdon udhëheqjen 
e procedurës. 

(4) Kur procedura është e ngritur me detyrë zyrtare, Komisioni për 
Vendimmarrje për Kundërvajtje me konkluzion mund ta ndërpresë 
procedurën. 

(5) Kundër konkluzionit për ndërprerjen e procedurës nga paragrafët 
(2) dhe (4) i këtij neni nuk mund të parashtrohet ankesë. Kundër konkluzionit 
mund të parashtrohet padi për ngritjen e kontestit administrativ para gjykatës 
kompetente për vendimmarrje për kontest administrativ në afat prej tetë ditësh 
nga dita e pranimit të konkluzionit. 
                        

Refuzimi i kërkesës për ngritje të procedurës për kundërvajtje të 
parashtruar nga personi fizik ose juridik 

Neni 37 
(1) Nëse Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje konstaton se 

nuk ekzistojnë kushte ligjore për ngritjen e procedurës, kërkesën nga neni 34 
nga ky ligj do ta refuzojë me konkluzion. 

(2) Nuk ekzistojnë kushte ligjore për ngritje të procedurës, nëse: 
 1) veprimi i përshkruar në kërkesë nuk është kundërvajtje 

2) kërkesën e ka parashtruar personi i cili nuk ka interes legjitim për 
përcaktimin e kundërvajtjes; 
 3) kërkesa nuk është e mbështetur me prova; 
 4) nëse ka ndodhur parashkrimi i ndjekjes për kundërvajtje; 

5) sjellja që është lëndë e kërkesës nuk çon në prishje të 
konsiderueshme të konkurrencës dhe  

6) nëse nuk e ekziston interes publik për udhëheqjen e procedurës për 
kundërvajtje.   

(3) Kundër konkluzionit për refuzimin e kërkesës nga paragrafi (1) i 
këtij neni nuk mund të parashtrohet ankesë. Kundër konkluzionit të tillë mund 
të parashtrohet padi për ngritjen e kontestit administrativ para gjykatës 
kompetente për vendimmarrje për kontest administrativ në afat prej 8 ditësh 
nga dita e pranimit të konkluzionit.  
 (4) Konkluzioni nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk duhet doemos të 
përmbajë vlerësim të çdo prove të përmbajtur në kërkesën për ngritjen e 
procedurës, por doemos duhet të përmbajë arsye të theksuara qartësisht për 
refuzimin e kërkesës. 
 

Pjesëmarrësit në procedurën për kundërvajtje 
Neni 38 

Pjesëmarrës në procedurën për kundërvajtje janë: 
 - personi kundër të cilit është ngritur procedurë për kundërvajtje dhe 

- parashtruesi i kërkesës për ngritjen e procedurës për kundërvajtje 
nga neni 34 i këtij ligji. 
 

Bashkimi dhe ndarja e procedurës 
Neni 39 

(1) Nëse personi juridik ose fizik me një veprim ose më shumë veprime 
kryen më shumë kundërvajtje të përcaktuara me këtë ligj, e për të cilat nuk 
është miratuar aktvendim, Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje sipas 
rregullës zbaton procedurë unike dhe miraton aktvendim unik për 
kundërvajtje. 
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(2) Deri në miratimin e aktvendimit për kundërvajtje nga paragrafi (1) i 
këtij neni, për shkaqe të arsyeshme ose për shkak të përputhshmërisë, 
Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje mund të vendosë që procedura 
për kundërvajtje të veçanta ose kundër personave të veçantë juridikë ose 
fizikë të ndahet nga procedura unike dhe të përfundojë në mënyrë të veçantë.  

(3) Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje miraton konkluzion 
për bashkim, përkatësisht ndarje të procedurës, kundër të cilit nuk lejohet 
ankesë, as padi për ngritje të kontestit administrativ.   
                                                                                                                                             

Procedura e dëshmive 
 

Kërkimi i të dhënave 
Neni 40 

(1) Për kryerjen e autorizimeve të përcaktuara me këtë ligj, Komisioni 
për Vendimmarrje për Kundërvajtje mund të kërkojë me konkluzion nga 
ndërmarrjet të dorëzojnë të dhëna lidhur me gjendjen e tyre financiare-
ekonomike, marrëdhëniet e tyre afariste dhe lidhjet, të dhëna për statutet dhe 
vendimet e tyre, për numrin dhe identitetin e personave të prekur me 
vendimet e tilla, si dhe të dhëna tjera të nevojshme për udhëheqjen e 
procedurës.  

(2) Konkluzioni për kërkimin e të dhënave i përmban bazën juridike, 
qëllimin e kërkesës, shënimin e saktë të të dhënave që kërkohen, afatin për 
dorëzimin e të dhënave të kërkuara, si dhe atë se mosdorëzimi i të dhënave 
në afatin e kërkuar, dorëzimi i të dhënave të pasakta, të paplota ose i të 
dhënave që mund ta çojnë në huti Komisionin për Vendimmarrje për 
Kundërvajtje, paraqet kundërvajtje në pajtim me nenin 61 të këtij ligji. 

(3) Kundër konkluzionit nga paragrafi (1) i këtij neni nuk lejohet ankesë, 
e as padi për ngritjen e kontestit administrativ. 

(4) Nëse disa nga të dhënat nga paragrafi (1) i këtij neni paraqesin 
fshehtësi afariste, ndërmarrjet janë të obliguara që ato t'i shënojnë qartësisht 
dhe ta përcaktojnë bazën juridike për shënimin e tyre si fshehtësi afariste.  

(5) Gjatë dorëzimit të të dhënave të cilat paraqesin fshehtësi afariste, 
ndërmarrjet nga paragrafi (1) i këtij neni janë të obliguara që te Komisioni për 
Vendimmarrje për Kundërvajtje të dorëzojnë një ekzemplar me të dhëna të 
përfshira që paraqesin fshehtësi afariste (version sekret) dhe një ekzemplar 
në të cilin do të shlyhen të dhënat që paraqesin fshehtësi afariste (version 
josekret).  

(6) Nëse ndërmarrjet nga paragrafi (1) i këtij neni nuk veprojnë në 
pajtim me paragrafin (5) të këtij neni dhe dorëzojnë vetëm version sekret të të 
dhënave të kërkuara, me shënimin e të dhënave që paraqesin fshehtësi 
afariste, Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje do të kërkojë dorëzimin 
edhe të versionit josekret të të dhënave të kërkuara në afat prej tri ditësh nga 
dita e pranimit të kërkesës. Nëse ndërmarrjet edhe në atë afat nuk dorëzojnë 
version sekret të të dhënave të kërkuara, Komisioni për Vendimmarrje për 
Kundërvajtje  do të konsiderojë se të dhënat e dorëzuara nuk përmbajnë të 
dhëna që paraqesin fshehtësi afariste. 

 
Sigurimi i dëshmive aty për aty 

Neni 41 
(1) Nëse ekziston dyshim i arsyeshëm se ndërmarrja e caktuar 

posedon dokumente ose lëndë tjera ose ka njohuri të cilat mund të jenë me 
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rëndësi që të vërtetohet ekzistimi i kundërvajtjes, Komisioni për Vendimmarrje 
për Kundërvajtje  me konkluzion mund t'i urdhërojë asaj ndërmarrjeje, 
personave të autorizuar nga Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës dhe 
personave që sipas nevojës i shoqërojnë:  

1) t'u mundësojë papenguar të hyjnë në cilatdo lokale afariste, tokë ose 
mjete transportuese të ndërmarrjes nga paragrafi (1) i këtij neni që janë me 
rëndësi për përcaktimin e ekzistimit të kundërvajtjes; 

2) t'u mundësojë papenguar t'i shqyrtojnë librat ose dokumentacionin 
tjetër që janë me rëndësi për përcaktimin e ekzistimit të kundërvajtjes, pa 
marrë parasysh mediumin në të cilin ruhet i njëjti; 

3) t'u mundësojë papenguar të marrin ose të mbajnë në çfarëdo forme 
kopje ose ekstrakte nga ato libra apo dokumentacion; 

4) t'u mundësojë papenguar përkohësisht t'i marrin dhe mbajnë librat 
ose dokumentacionin tjetër që janë me rëndësi për përcaktimin e ekzistimit të 
kundërvajtjes për periudhën e nevojshme për kopjimin e të njëjtëve, nëse 
kopjimi i tyre nuk mund të kryhet aty për aty. Për konfiskimin dhe mbajtjen e 
këtillë, personat e autorizuar të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës japin 
vërtetim me shkrim në të cilin përshkruhen librat dhe dokumentacioni tjetër i 
konfiskuar dhe përcaktohet ku janë gjetur; 

5) t'u mundësojë përkohësisht të marrin dhe mbajnë lëndë, libra ose 
dokumentacion tjetër që janë me rëndësi për përcaktimin e ekzistimit të 
kundërvajtjes për periudhën e nevojshme për përcaktimin e fakteve dhe 
dëshmive relevante që dalin nga ato lëndë, libra dhe dokumentacion, por jo 
më gjatë se përfundimi i plotfuqishëm i procedurës lëndore. Për konfiskimin 
dhe mbajtjen e këtillë, personat e autorizuar të Komisionit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës japin vërtetim me shkrim në të cilin përshkruhen lëndët, librat 
dhe dokumentacioni tjetër i konfiskuar dhe përcaktohet ku janë gjetur;  

6) t'u mundësojë papenguar t'i vulosin lokalet afariste dhe librat ose 
dokumentacionin tjetër për periudhë dhe në vëllim të nevojshëm për 
shqyrtimin, por jo më gjatë se shtatë ditë;  

7) personi i autorizuar ose i punësuari tjetër në ndërmarrje të japë në 
procesverbal sqarim për faktet ose dokumentet që janë me rëndësi për 
përcaktimin e ekzistimit të kundërvajtjes; 

8) personi i autorizuar ose i punësuari tjetër në ndërmarrje të dorëzojë 
sqarim me shkrim për faktet ose dokumentet që janë me rëndësi për 
përcaktimin e ekzistimit të kundërvajtjes dhe 

9) t'u mundësojë kryerje të papenguar të veprimeve tjera që janë me 
rëndësi për përcaktimin e ekzistimit të kundërvajtjes. 

(2) Konkluzioni nga paragrafi (1) i këtij neni i përmban bazën juridike, 
lëndën dhe qëllimin e veprimit, emrin dhe mbiemrin e personave të autorizuar 
nga Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës që do t'i kryejnë veprimet nga 
paragrafi (1) i këtij neni, kohën dhe vendin e kryerjes së veprimeve nga 
paragrafi (1) i këtij neni, si dhe atë se pamundësia e personave të autorizuar 
të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës t'i kryejnë veprimet nga paragrafi 
(1) i këtij neni, paraqet kundërvajtje në pajtim me nenin 61 të këtij ligji. 

(3) Kundër aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni nuk lejohet ankesë, 
e as padi për ngritjen e kontestit administrativ.  

(4) Nëse disa nga të dhënat dhe dokumentacioni nga paragrafi (1) i 
këtij neni të marra ose të mbajtura nga personat e autorizuar të Komisionit për 
Mbrojtjen e Konkurrencës paraqesin fshehtësi afariste ose zyrtare, ndërmarrja 
nga paragrafi (1) i këtij neni mud në afat prej tetë ditësh nga dita e kryerjes së 
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veprimeve nga paragrafi (1) i këtij neni, të kryejë inspektim në të dhënat dhe 
dokumentacionin e marrë ose të mbajtur, t'i shënojë qartësisht të dhënat dhe 
dokumentacionin që paraqesin fshehtësi afariste dhe ta përcaktojë bazën 
juridike për shënimin e tyre si të tilla. 

(5) Nëse ndërmarrja nga paragrafi (1) i këtij neni nuk vepron në pajtim 
me paragrafin (4) të këtij neni, konsiderohet se të dhënat dhe dokumentacioni 
i siguruar nuk përmbajnë të dhëna që paraqesin fshehtësi afariste. 

(6) Gjatë kryerjes së veprimeve nga paragrafi (1) i këtij neni, personat e 
autorizuar të Komisionit mbajnë procesverbal për veprimet e ndërmarra.  

(7) Nëse gjatë kryerjes së veprimeve nga paragrafi (1) i këtij neni 
ekziston rreziku nga fshehja, ndryshimi ose asgjësimi i dokumenteve ose 
lëndëve që mund të jenë me rëndësi për përcaktimin e ekzistimit të 
kundërvajtjes, gjatë kryerjes së veprimeve nga paragrafi (1) i këtij neni, 
Komisioni për Mbrojtjen e konkurrencës do të kërkojë ndihmë nga organi i 
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve të rendit dhe 
qetësisë publike. 

(8) Nëse ndërmarrja nga paragrafi (1) i këtij neni nuk u lejon personave 
të autorizuar të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës që t'i kryejnë 
veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni, personat e autorizuar të Komisionit për 
Mbrojtjen e Konkurrencës do t'i kryejnë veprimet e nevojshme edhe kundër 
vullnetit të ndërmarrjes nga paragrafi (1) i këtij neni, e me ndihmën e 
përfaqësuesve të organit të administratës shtetërore kompetent për kryerjen e 
punëve të rendit dhe qetësisë publike. 
 

Njoftimi për gjendjen e përcaktuar faktike 
Neni 42 

(1) Me qëllim që pjesëmarrësve në procedurë t'u jepet mundësi të 
deklarohen për faktet dhe rrethanat me rëndësi për përcaktimin e gjendjes 
faktike, Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje, para caktimit të debatit 
me gojë, pjesëmarrësve u dorëzon njoftim preliminar për gjendjen e 
përcaktuar faktike të deriatëhershme. 

(2) Pjesëmarrësit në procedurë kanë të drejtë që të deklarohen me 
shkrim për provat e përmbajtura në njoftimin nga paragrafi (1) i këtij neni, të 
japin vërejtje dhe të propozojnë nxjerrje të dëshmive me të cilat disponojnë, q 
të cilat sipas tyre janë me rëndësi për përcaktimin e drejtë të gjendjes faktike, 
në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të njoftimit.  

(3) Para miratimit të vendimit përfundimtar në procedurë, Komisioni për 
Vendimmarrje për Kundërvajtje pjesëmarrësve në procedurën u dorëzon 
njoftim përfundimtar për gjendjen e përcaktuar faktike. 

(4) Nëse nga faktet dhe rrethanat e përcaktuara gjatë procedurës del 
se është kryer kundërvajtje e paraparë me dispozitat e këtij ligji, njoftimi 
përfundimtar për gjendjen e përcaktuar faktike nga paragrafi (3) i këtij neni 
përmban edhe njoftim për llojin dhe shumën e sanksionit për kundërvajtje i cili 
do të shqiptohet, si dhe sqarimin e rrethanave të marra parasysh gjatë 
përcaktimit të tij. 

(5) Pjesëmarrësit në procedurë kanë të drejtë që të deklarohen me 
shkrim për provat e përmbajtura në njoftimin nga paragrafi (3) i këtij neni, në 
afat prej 8 ditësh nga dita e pranimit të njoftimit.. Pjesëmarrësit në procedurë 
kanë të drejtë të propozojnë nxjerrje të dëshimve të reja, vetëm nëse nuk 
kanë disponuar me të njëjtat në momentin e deklarimit nga paragrafi (2) i këtij 
neni.   
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Marrja e obligimeve 
Neni 43 

(1) Pas ngritjes së procedurës nga neni 32 i këtij ligji, e më së voni deri 
në dorëzimin e njoftimit përfundimtar për gjendjen e përcaktuar faktike, 
personi kundër të cilit është ngritur procedura Komisionit për Vendimmarrje 
për Kundërvajtje mund t'i ofrojë në afat të caktuar marrje të obligimeve me të 
cilat do të tejkalohej prishja e konkurrencës së shkaktuar me veprime ose 
lëshim të veprimeve nga ana e personit kundër të cilit është ngritur 
proceduara.  

(2) Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje me konkluzion nuk do 
t'i pranojë obligimet e ofruara nga paragrafi (1) i këtij neni në rast të prishjes 
së konsiderueshme të konkurrencës.  Kundër këtij konkluzioni nuk lejohet 
ankesë, e as padi për ngritjen e kontestit administrativ. 

(3) Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje me konkluzion i 
pranon obligimet e ofruara nga paragrafi (1) i këtij neni, nëse të njëjtat janë të 
mjaftueshme për tejkalimin e prishjes së konkurrencës të shkaktuar me 
veprime ose lëshim të veprimeve nga ana e personit kundër të cilit është 
ngritur procedura. Konkluzioni me të cilin pranohen obligimet e ofruara 
përmban përshkrimin e obligimeve, afatin në të cilin të njëjtat duhet të 
përmbushen dhe obligimin e personit kundër të cilit është ngritur procedura të 
bashkangjitë dëshmi se obligimet janë përmbushur. . Kundër këtij konkluzioni 
nuk lejohet ankesë, e as padi për ngritjen e kontestit administrativ. 

(4) Para se të vendosë për pranimin. përkatësisht mospranimin e 
obligimeve të ofruara, Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje publikon 
përshkrim të shkurtër të lëndës dhe obligimeve të ofruara në ueb faqen e 
Komisionit. Të gjithë personat e interesuar kanë të drejtë që te Komisioni për 
Vendimmarrje për Kundërvajtje të paraqesin komente dhe vërejtje me shkrim 
në afat prej 15 ditësh nga dita e p[publikimit. 

(5) Nëse janë ofruar obligimet nga paragrafi (1) i këtij neni, procedura 
para Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje pushon deri në skadimin i 
afatit të përcaktuar në konkluzionin nga paragrafi (3) i këtij neni. Nëse pas 
skadimit të atij afati nuk dorëzohen dëshmi se obligimet janë përmbushur, 
procedura para Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje vazhdon. 

(6) Nëse Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje përcakton se 
nuk ekzistojnë kushte ligjore për udhëheqjen e procedurës për përmbushjen e 
obligimeve të marra nga paragrafi (1) i këtij neni, e ndërpret procedurën me 
konkluzion kundër të cilit nuk lejohet ankesë. Kundër këtij konkluzioni mund të 
parashtrohet ankesë për ngritjen e kontest administrativ para gjykatës 
kompetente në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të konkluzionit.  

 
Debati me gojë 

Neni 44 
(1) Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje do të caktojë mbajtje 

të debatit me gojë, nëse kjo është e nevojshme për përcaktimin e gjendjes 
faktike. 

(2) Në debatin me gojë thirren personi kundër të cilit është ngritur 
procedura dhe parashtruesi i kërkesës për ngritjen e procedurës, nëse 
procedura është ngritur me kërkesë të personit juridik ose fizik. 

(3) Krahas personave nga paragrafi (2) i këtij neni, në debatin me gojë 
mund të thirren edhe persona tjerë. 
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Aktvendime të Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje 

Neni 45 
Pasi Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje në tërësi do ta 

përcaktojë gjendjen faktike me rëndësi për vendimmarrje të drejtë, miraton: 
1) aktvendim me të cilin përcakton se personi kundër të cilit është 

ngritur procedura ka kryer kundërvajtje të paraparë me dispozitat e këtij ligji 
dhe shqipton sanksion për kundërvajtje përkatës ose 

2) aktvendim me të cilin përcakton se personi kundër të cilit është 
ngritur procedura nuk ka kryer kundërvajtje të paraparë me dispozitat e këtij 
ligji. 
 

Mbrojtja gjyqësore në procedurën për kundërvajtje 
Neni 46 

(1) Aktvendimet e Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje janë 
përfundimtare. Kundër aktvendimeve të tilla mund të parashtrohet padi për 
ngritjen e kontestit administrativ para gjykatës kompetente. 

(2) Padia për ngritjen e kontestit administrativ nga paragrafi (1) i këtij 
neni parashtrohet në afat prej 8 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit dhe e 
njëjta e prolongon zbatimin e aktvendimit. 

 
Kapitulli i dytë 

PROCEDURA ADMINISTRATIVE 
 

Zbatimi i Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative 
Neni 47 

Në procedurat para Komisionit për Mbrojtje të Konkurrencës zbatohet 
Ligji për procedurë të përgjithshme administrative, përveç nëse me ketë ligj 
nuk është përcaktuar ndryshe. 
 

Hulumtimi në sektorë të veçantë të ekonomisë dhe lloje të veçanta të 
marrëveshjeve 

Neni 48 
(1) Nëse ekzistojnë rrethana që tregojnë në mundësinë që konkurrenca 

të prishet, Komisioni për Mbrojtje të Konkurrencës mund të realizojë hulumtim 
në sektor të caktuar të ekonomisë ose për lloj të caktuar të marrëveshjeve në 
sektorë të ndryshëm të ekonomisë. 

(2) Gjatë hulumtimit, Komisioni për Mbrojtjen e konkurrencës me 
konkluzion mund të kërkojë nga ndërmarrjet që të dorëzojnë të dhëna lidhur 
me gjendjen e tyre financiare-ekonomike, marrëdhëniet e tyre afariste dhe 
lidhjet, të dhëna për statutet dhe vendimet e tyre, për numrin dhe identitetin e 
personave të prekur me vendimet e tilla, si dhe të dhëna të tjera me rëndësi 
për hulumtimin. 

(3) Konkluzioni nga paragrafi (2) i këtij neni i përmban bazën juridike, 
qëllimin e kërkesës, shënimin e saktë të të dhënave që kërkohen dhe afatin 
për dorëzimin e të dhënave të kërkuara, si dhe atë se mosdorëzimi i të 
dhënave në afatin e kërkuar, dorëzimi i të dhënave të pasakta, të paplota ose 
i të dhënave që mund ta çojnë në huti Komisionin për Mbrojtjen e 
Konkurrencës, paraqet kundërvajtje në pajtim me nenin 61 të këtij ligji. 

(4) Kundër konkluzionit nga paragraf i (2) i këtij neni nuk lejohet ankesë 
,e as padi për ngritjen e kontestit administrativ. 
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(5) Sekretari i përgjithshëm i Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës 
në bazë të të dhënave të siguruara me hulumtimet nga paragrafi (1) i këtij 
neni mund të parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje 
te Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje .  

(6) Nëse disa nga të dhënat nga paragrafi (2) i këtij neni paraqesin 
fshehtësi afariste ,ndërmarrjet nga paragrafi (2) i këtij neni janë të obliguara 
që të njëjtat t'i shënojnë qartësisht dhe ta përcaktojnë bazën juridike për 
shënimin e tyre si fshehtësi afariste.  

(7) Gjatë dorëzimit të të dhënave të cilat paraqesin fshehtësi afariste 
ndërmarrjet nga paragrafi (2) i këtij neni janë të obliguara që te Komisioni për 
Mbrojtjen e Konkurrencës të dorëzojnë një ekzemplar me të dhëna të 
përfshira që paraqesin fshehtësi afariste (version sekret) dhe një ekzemplar 
në të cilin do të shlyhen të dhënat që paraqesin fshehtësi afariste (version 
josekret). 

(8) Nëse ndërmarrjet nga paragrafi (2) i këtij neni nuk veprojnë në 
pajtim me paragrafin (7) të këtij neni dhe e dorëzojnë vetëm versionin sekret 
të të dhënave të kërkuara, me shënimin e të dhënave të cilat paraqesin 
fshehtësi afariste, Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës do të kërkojë 
dorëzimin edhe të versionit josekret të të dhënave të kërkuara, në afat prej 3 
ditësh nga dita e pranimit të të dhënave. Nëse ndërmarrjet në atë afat nuk e 
dorëzojnë versionin e josekret të të dhënave të kërkuara, Komisioni për 
Mbrojtjen e Konkurrencës do të konsideron se të dhënat e dorëzuara nuk 
përmbajnë të dhëna që paraqesin fshehtësi afariste. 

 
Kërkimi i të dhënave 

Neni 49 
(1) Gjatë kryerjes së autorizimeve të përcaktuara me këtë ligj, 

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës me konkluzion mund të kërkojë nga 
ndërmarrjet të dorëzojnë të dhëna lidhur me gjendjen e tyre financiare-
ekonomike, marrëdhëniet e tyre afariste dhe lidhjet, të dhëna për statutet dhe 
vendimet e tyre, për numrin dhe identitetin e personave të prekur me 
vendimet e tilla, si dhe të dhëna tjera të nevojshme.   

(2) Gjatë kryerjes së veprimeve nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni 
për Mbrojtjen e Konkurrencës vepron në pajtim me nenin 48 paragrafët (3), 
(4), (5), (6), (7) dhe (8) të këtij ligji. 

 
Sigurimi i dëshmive aty për aty 

Neni 50 
(1) Gjatë kryerjes së autorizimeve të përcaktuara me këtë ligj, 

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës me konkluzion mund t'i urdhërojë 
ndërmarrjes së caktuar të personave të autorizuar të Komisionit për Mbrojtjen 
e Konkurrencës dhe personave të cilët sipas nevojës i shoqërojnë, që:  

1) t'u mundësojë papenguar të hyjnë në cilatdo lokale afariste, tokë ose 
mjete transportuese të ndërmarrjes nga paragrafi (1) i këtij neni; 

2) t'u mundësojë papenguar t'i shqyrtojnë librat ose dokumentacionin 
tjetër, pa marrë parasysh mediumin në të cilin ruhet i njëjti; 

3) t'u mundësojë papenguar të marrin ose të mbajnë në çfarëdo forme 
kopje ose ekstrakte nga ato libra apo dokumentacion; 

4) t'u mundësojë papenguar përkohësisht t'i marrin dhe mbajnë librat 
ose dokumentacionin tjetër që janë me rëndësi për përcaktimin e ekzistimit të 
kundërvajtjes për periudhën e nevojshme për kopjimin e të njëjtëve, nëse 
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kopjimi i tyre nuk mund të kryhet aty për aty. Për konfiskimin dhe mbajtjen e 
këtillë, personat e autorizuar të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës japin 
vërtetim me shkrim në të cilin përshkruhen librat dhe dokumentacioni tjetër i 
konfiskuar dhe përcaktohet ku janë gjetur; 

5) t'u mundësojë përkohësisht të marrin dhe mbajnë lëndë, libra ose 
dokumentacion tjetër për periudhën e nevojshme për përcaktimin e fakteve 
dhe dëshmive relevante që dalin nga ato lëndë, libra dhe dokumentacion, por 
jo më gjatë se përfundimi i plotfuqishëm i procedurës lëndore. Për konfiskimin 
dhe mbajtjen e këtillë, personat e autorizuar të Komisionit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës japin vërtetim me shkrim në të cilin përshkruhen lëndët, librat 
dhe dokumentacioni tjetër i konfiskuar dhe përcaktohet ku janë gjetur;  

6) t'u mundësojë papenguar t'i vulosin lokalet afariste dhe librat ose 
dokumentacionin tjetër për periudhë dhe në vëllim të nevojshëm për 
shqyrtimin, por jo më gjatë se shtatë ditë;  

7) personi i autorizuar ose i punësuari tjetër në ndërmarrje të japë në 
procesverbal sqarim për faktet ose dokumentet; 

8) personi i autorizuar ose i punësuari tjetër në ndërmarrje të dorëzojë 
sqarim me shkrim për faktet ose dokumentet në afat të caktuar dhe 

9) t'u mundësonjë kryerje të papenguar të veprimeve tjera.  
(2) Gjatë kryerjes së veprimeve nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni 

për Mbrojtjen e Konkurrencës vepron në pajtim me nenin 41 paragrafët (2), 
(3), (4), (5), (6), (7) dhe (8) të këtij ligji. 

 
Masat e përkohshme 

Neni 51 
 (1) Në raste urgjente, kur ekziston rrezik nga dëme serioze dhe të 
papërmirësueshme për konkurrencës, Komisioni për Mbrojtjen e 
Konkurrencës me detyrë zyrtare me aktvendim, e në bazë të njohurive të veta 
fillestare për ekzistimin e kundërvajtjes, mund t'i përcaktojë masa të 
përkohshme ndërmarrjes e cila me sjelljen e vet mund të shkaktojë dëme 
serioze dhe të papërmirësueshme për konkurrencën. 
 (2) Në aktvendimin nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni për 
Mbrojtjen e Konkurrencës do të urdhërojë ndërprerjen e veprimeve të 
caktuara, përmbushjen e kushteve të caktuara ose masa tjera të nevojshme 
për parandalimin e prishjes së konkurrencës dhe do ta përcaktojë 
kohëzgjatjen e masave, e cila duhet të jetë proporcionale dhe adekuate me 
qëllimin i cili duhet të arrihet me masat e përkohshme të përcaktuara.  
 (3) Nëse është e nevojshme dhe adekuate për parandalimin e prishjes 
së konkurrencës me aktvendim mund t'i ndryshojë masat e përcaktuara 
tanimë nga paragrafi (2) i këtij neni dhe/ose ta ndryshojë kohëzgjatjen e tyre. 
 

Masa për vendosjen e konkurrencës efektive 
Neni 52 

(1) Në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit të 
plotfuqishëm nga neni 45 paragrafi (1) pika 1 e këtij ligji, Komisioni për 
Mbrojtjen e Konkurrencës kryerësit të kundërvajtjes me aktvendim mund t'i 
urdhërojë masa të nevojshme për sjellje dhe masa strukturore për mënjanimin 
e pasojave të dëmshme nga prishja e konkurrencës të shkaktuara me 
kundërvajtjen dhe të përcaktojë afate për zbatimin e tyre. 

(2) Para miratimit të aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni 
për Mbrojtjen e Konkurrencës kryerësit të kundërvajtjes i jep mundësi që të 
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deklarohet me shkrim për masat dhe afatet nga paragrafi (1) i këtij neni, në 
afat prej 8 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës për deklarim.    

(3) Aktvendimi nga paragrafi (1) i këtij neni miratohet në procedurë të 
shkurtuar. 

 
Mbrojta gjyqësore në procedurën administrative 

Neni 53 
(1) Aktvendimet e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës të 

miratuara në procedurë administrative janë përfundimtare.  Kundër 
aktvendimeve të tilla të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës mund të 
parashtrohet padi për ngritjen e kontestit administrativ para gjykatës 
kompetente. 

(2) Padia për ngritjen e kontestit administrativ parashtrohet në afat prej 
30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit dhe e njëjta nuk e prolongon 
zbatimin e aktvendimit.  
    

Kapitulli i tretë 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME PËR POCEDURAT PARA KOMISIONIT 

 
Legjitimacioni zyrtar 

Neni 54 
(1) Legjitimacion zyrtar sipas funksionit kanë Kryetari dhe anëtarët e 

Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës. 
(2) Legjitimacion zyrtar për kryerjen e veprimeve nga neni 41 dhe 50 të 

këtij ligji kanë të punësuarit në shërbimin profesional.  
(3) Në legjitimacionin zyrtar nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni 

përcaktohet cilësia zyrtare e poseduesve të legjitimacionit si persona të 
autorizuar të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës dhe të njëjtën janë të 
obliguar ta tregojnë me kërkesë të palës.  

(4) Legjitimacioni zyrtar pushon të vlejë: 
- me shuarjen e funksionit Kryetar, përkatësisht anëtar i Komisionit për 

Mbrojtjen e Konkurrencës, 
- me shuarjen e marrëdhënis së punës në shërbimin profesional të 

Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës dhe 
- me shuarjen e autorizimeve për kryerjen e veprimtarive nga neni 41 

dhe 50 të këtij ligji. 
(5) Legjitimacioni zyrtar hiqet në rast të keqpërdorimit të të njëjtit. 
(6) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës e përcakton formën dhe 

përmbajtjen e legjitimacionit zyrtar dhe mënyrën e lëshimit dhe heqjes së tij. 
(7) Aktin nga paragrafi (6) i këtij neni, Komisioni për Mbrojtjen e 

Konkurrencës e boton në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
 

Shfrytëzimi i të dhënave 
Neni 55 

Të dhënat e siguruara gjatë procedurës para Komisionit për Mbrojtjen 
e Konkurrencës ose Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje, mund të 
përdoren vetëm për procedura të cilat udhëhiqen në pajtim me dispozitat e 
këtij ligji. 
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Inspektimi i shkresave 
Neni 56 

(1) Palët në procedurën para Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës 
ose pjesëmarrësit në procedurën para Komisionit për Vendimmarrje për 
Kundërvajtje kanë të drejtë të kryejnë inspektim të shkresave të lëndës dhe 
me shpenzim të vet të bëjnë përshkrim ose të bëjnë kopje të tërë lëndës ose 
të dokumenteve të caktuara. 

(2) Inspektimi i shkresave në procedurë para Komisionit për 
Vendimmarrje për Kundërvajtje kryhet pas pranimit të njoftimit preliminar nga 
neni 42 paragrafi (1) i këtij ligji. 

(3) Kërkesa për inspektim të shkresave parashtrohet në formë të 
shkruar, e me konkluzion e miraton kryetari i Komisionit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës, përkatësisht kryetari i Komisionit për Vendimmarrje për 
Kundërvajtje, varësisht nga ajo nëse udhëhiqet procedurë administrative ose 
për kundërvajtje.  

(4)  Kryetari i Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës, përkatësisht 
kryetari i Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje me konkluzionin nga 
paragrafi (3) i këtij neni, e përcakton datën dhe orën e kryerjes së inspektimit 
që duhet të kryhet në afat prej 15 ditësh prej ditës së pranimit të kërkesës për 
inspektim të shkresave.   

(5) Pjesëmarrësit në procedurë nuk kanë të drejtë të kryejnë inspektim, 
të bëjnë përshkrim ose të bëjnë kopje të propozim-vendimeve të Komisionit 
për Mbrojtjen e konkurrencës dhe të Komisionit për Vendimmarrje për 
Kundërvajtje, të procesverbaleve nga mbledhjet e Komisionit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës dhe të Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje, të 
procesverbaleve audio dhe audio-vizuele nga mbledhjet e Komisionit për 
Mbrojtjen e Konkurrencës dhe të Komisionit për Vendimmarrje për 
Kundërvajtje, të udhëzimeve interne dhe vërejtjeve për lëndën, si dhe të 
korrespondencës dhe letërkëmbimeve ndërmjet Komisionit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës dhe Komisionit Evropian ose institucioneve tjera të Unionit 
Evropian, si dhe dokumenteve tjera që paraqesin fshehtësi afariste ose 
zyrtare, në pajtim me nenin 57 të këtij ligji. 

(6) Kur Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje do të miratojë 
konkluzion për refuzimin e kërkesës për shkak të mungesës së kushteve 
ligjore për udhëheqjen e procedurës sipas nenit 37 të këtij ligji, parashtruesi i 
kërkesës për ngritjen e procedurës ka të drejtë të kryejë inspektim në 
shkresat e lëndës dhe në shpenzim të vet të bëjë përshkrim ose të bëjë kopje 
të tërë lëndës ose të dokumenteve të caktuara. 

(7) Parashtruesi i kërkesës për ngritjen e procedurës nga paragrafi (6) i 
këtij neni nuk ka të drejtë të kryejë inspektim, të bëjë përshkrim ose të bëjë 
kopje të propozim-vendimeve të Komisionit për Vendimmarrje për 
Kundërvajtje, të procesverbaleve nga mbledhjet e Komisionit për 
Vendimmarrje për Kundërvajtje, të procesverbaleve audio dhe audio-vizuele 
nga mbledhjet e Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje, të 
udhëzimeve interne dhe vërejtjeve për lëndën, si dhe të korrespondencës dhe 
letërkëmbimeve ndërmjet Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës dhe 
Komisionit Evropian ose institucioneve tjera të Unionit Evropian, si dhe 
dokumenteve tjera që paraqesin fshehtësi afariste ose zyrtare, në pajtim me 
nenin 57 të këtij ligji. 

(8) Kundër konkluzionit për refuzim të kërkesës për inspektim në 
shkresa nuk lejohet ankesë, e as padi për ngritjen e kontestit administrativ.   
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Fshehtësia afariste ose zyrtare 

Neni 57 
(1) Kryetari dhe anëtarët e Komisionit për Mbrojtjen e konkurrencës, 

kryetari dhe anëtarët e Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje dhe të 
punësuarit janë të obliguar që ta ruajnë fshehtësinë afariste ose zyrtare pa 
marrë parasysh se në ç'mënyrë e kanë kuptuar. Obligimi për ruajtjen e 
fshehtësisë afariste ose zyrtare zgjat pesë vjet pas shuarjes së marrëdhënies 
së punës në  Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës ose pas shuarjes së 
mandatit të Kryetarit ose anëtarit të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës. 

(2) Personat nga paragrafi (1) i këtij neni nuk guxojnë të japin deklarata 
në publik me të cilat do të prishet prestigji i ndërmarrjes, si dhe deklarata për 
masat që i kanë marrë, përkatësisht procedurat që i kanë ngritur në kryerjen e 
punëve në kompetencë të tyre, deri në përfundimin e tyre, përveç nëse nuk 
bëhet fjalë për publikim të informatës së përgjithshme. 

(3) Me fshehtësi afariste nga paragrafi (1) i këtij neni nënkuptohet 
veçanërisht: 

1) ajo që me ligj dhe rregulla tjera është përcaktuar si fshehtësi afariste  
dhe   

2) ajo që ndërmarrja do të përcaktojë se paraqet fshehtësi afariste, 
nëse Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës ose Komisioni për 
Vendimmarrje për Kundërvajtje e pranon përcaktimin e tillë. 

(4) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës, përkatësisht Komisioni për 
Vendimmarrje për Kundërvajtje do të pranojë përcaktimin e të dhënave si 
fshehtësi afariste, nëse bëhet fjalë për të dhëna të cilat kanë vlerë tregtare 
ose ekonomike dhe zbulimi ose përdorimi i të cilave mund të çojë në 
përparësi ekonomike për ndërmarrjet tjera. 

(5) Gjatë vlerësimit të të dhënave sipas paragrafit (4) të këtij neni, 
veçanërisht zbatohen kriteret në vijim: 

1) vëllimi në të cilin e dhëna është e njohur jashtë ndërmarrjes; 
2) vëllimi në të cilin janë marrë masa për mbrojtjen e fshehtësisë së të 

dhënave në ndërmarrje dhe 
 3) vlera e të dhënave për ndërmarrjen dhe konkurrentët e saj. 

(6) Si fshehtësi afariste sipas dispozitave të këtij ligji, sipas rregullës 
nuk konsiderohen: 

1) të dhënat të cilat publikisht janë të kapshme, përkatësisht të cilat 
shpallen publikisht në bazë të ndonjë rregulle tjetër ose vendimi të organeve 
të menaxhimit të ndërmarrjes; 

2) të dhënat më të vjetra se 5 vjet, pavarësisht nga fakti nëse janë 
konsideruar si fshehtësi afariste;   
 3) të ardhurat e përmbajtura në raportet vjetore financiare dhe 
statistikore që nuk paraqesin fshehtësi afariste, pasi ato janë të shpallura 
publikisht dhe 
 4) të dhënat dhe dokumentacioni me rëndësi vendimmarrëse për 
vendimet e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës, përkatësisht Komisionit 
për Vendimmarrje për Kundërvajtje. 

(7) Ndërmarrja është e obliguar që gjatë dorëzimit të të dhënave të cilat 
janë të përcaktuara si fshehtësi afariste, përcaktimin e të dhënave për 
fshehtësi afariste ta arsyetojë me shënimin e shkaqeve objektive.  
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Kompensimi i dëmit 
Neni 58 

Nëse shkaktohet dëm me çfarëdo veprimi i cili paraqet kundërvajtje në 
pajtim me dispozitat e këtij ligji, personi i cili do të pësojë dëm mund të kërkojë 
kompensim në pajtim me ligjin.  

 
PJESA E PESTË 

DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE 
 

Kundërvajtje më të rënda 
Neni 59 

(1) Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje, ndërmarrjes, 
përkatësisht shoqatës së ndërmarrjes, me aktvendim do t'i shqiptojë gjobë në 
shumë deri në 10% nga vlera e të ardhurave të përgjithshme vjetore, të 
realizuara në vitin e fundit afarist, të shprehur në shumën absolute dhe 
nominale për të cilën ndërmarrja apo shoqata e ndërmarrjes ka hartuar llogari 
vjetore, nëse:   

1) lidh marrëveshje të ndaluar apo në mënyrë tjetër merr pjesë në 
marrëveshje, vendim apo sjellje të harmonizuar me të cilat prishet 
konkurrenca sipas nenit 7 të këtij ligji;   

2) kryen keqpërdorim të pozitës dominuese sipas nenit 11 të këtij ligji;  
3) nuk vepron sipas aktvendimit të Komisionit për Mbrojtjen e 

Konkurrencës nga neni 51 i këtij ligji dhe 
4) nuk vepron sipas aktvendimit të Komisionit për Mbrojtjen e 

Konkurrencës nga neni 52 i këtij ligji.   
 

Kundërvajtje më të rënda në procedurën për vlerësim të koncentrimeve 
Neni 60 

(1) Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje pjesëmarrësve në 
koncentrim që kanë për obligim që të parashtrojnë njoftim nga neni 15 i këtij 
ligji, me aktvendim do t'u shqiptojë gjobë në shumë deri në 10% nga vlera e të 
ardhurave të tyre të përgjithshme vjetore, të llogaritura në pajtim me nenin 16 
të këtij ligji, të shprehur në shumën absolute dhe nominale, nëse:   

1) nuk parashtrojnë njoftim për koncentrimin në pajtim me nenin 15 të 
këtij ligji;  

2) e realizojnë koncentrimin në kundërshtim me nenin 18 paragrafi (1) 
të këtij ligji;   

3) nuk vepron sipas aktvendimit të miratuar në pajtim me nenin 18 
paragrafi (3), nenin 19 paragrafi (3), nenin 20 paragrafi (1) pika 3, nenin 21 
paragrafi (2) pika 3, nenin 22 paragrafi (2) dhe nenin 23 paragrafi (1) të këtij 
ligji dhe 

4) e realizon koncentrimin për të cilin me aktvendim, të miratuar në 
pajtim me nenin 20 paragrafi (1) pika 4 dhe nenin 21 paragrafi (2) pika 2 të 
këtij ligji, është përcaktuar se nuk është në pajtim me dispozitat e këtij ligji.   
 

Kundërvajtje më të lehta 
Neni 61 

(1) Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje, ndërmarrjes, 
përkatësisht shoqatës së ndërmarrjes, me aktvendim do t'i shqiptojë gjobë në 
shumë deri në 1% nga vlera e të ardhurave të përgjithshme vjetore, të 
realizuara në vitin e fundit afarist, të shprehur në shumën absolute dhe 
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nominale për të cilën ndërmarrja apo shoqata e ndërmarrjes ka hartuar llogari 
vjetore, nëse:   

1) nuk vepron sipas konkluzionit të Komisionit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës apo Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje për 
dorëzimin e të dhënave në afatin e caktuar, sipas neneve 40, 48 dhe 49 të 
këtij ligji;      

2) dorëzon të dhëna të pasakta, të paplota apo të dhëna të cilat mund 
t'i shkaktojnë huti Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës apo Komisionit për 
Vendimmarrje për Kundërvajtje, sipas neneve 40, 48 dhe 49 të këtij ligji;    

3) nuk vepron sipas konkluzionit nga nenet 41 dhe 50 të këtij ligji;  
4) nuk mundëson hyrje të papenguar në cilatdo lokale afariste, vende 

apo mjete transportuese të ndërmarrjes së caktuar, sipas neneve 41 paragrafi 
(1) pika 1 dhe 50 paragrafi (1) pika 1 të këtij ligji;  

5) nuk mundëson shqyrtim të papenguar të librave apo të 
dokumentacionit tjetër, sipas neneve 41 paragrafi (1) pika 2 dhe 50 paragrafi 
(1) pika 2 të këtij ligji;  

6) nuk mundëson marrjen apo mbajtjen e papenguar të lëndëve, 
librave, të dokumentacionit tjetër, në cilëndo formë të kopjeve apo ekstrakteve 
nga librat apo dokumentacionit tjetër, sipas neneve 41 paragrafi (1) pikat 3, 4 
dhe 5 dhe 50 paragrafi (1) pikat 3, 4 dhe 5 të këtij ligji;   

7) nuk mundëson vulosje të papenguar, sipas nenit 41 paragrafi (1) 
pika 6 dhe 50 paragrafi (1) pika 6 të këtij ligji;  

8) i zhvulos vulosjet e kryera në pajtim me nenet 41 paragrafi (1) pika 6 
dhe 50 paragrafi (1) pika 6 të këtij ligji;  

9) personi i autorizuar apo i punësuari tjetër refuzon të japë sqarime 
për fakte dhe rrethana të caktuara, sipas neneve 41 paragrafi (1) pikat 7 dhe 
8 dhe 50 paragrafi (1) pikat 7 dhe 8 të këtij ligji;  

10) personi i autorizuar apo i punësuari tjetër jep të dhëna të pasakta, 
të paplota apo të dhëna të cilat mund t'i shkaktojnë huti Komisionit për 
Mbrojtjen e Konkurrencës apo Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje, 
sipas neneve 41 paragrafi (1) pikat 7 dhe 8 dhe 50 paragrafi (1) pikat 7 dhe 8 
të këtij ligji dhe    

11) nuk mundëson kryerje të papenguar të veprimeve tjera, sipas 
neneve 41 paragrafi (1) pika 9 dhe 50 paragrafi (1) pika 9 të këtij ligji.   

(2) Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje pjesëmarrësve në 
koncentrim që janë të obliguar që të parashtrojnë njoftime nga neni 15 i këtij 
ligji, me aktvendim do t'u shqiptojë gjobë në shumë deri në 1% nga vlera e të 
ardhurave të tyre të përgjithshme vjetore, të llogaritura në pajtim me nenin 16 
të këtij ligji, nëse në njoftimin dhe shtojcat e njoftimit, si dhe në plotësimin e 
njoftimit nga neni 15 i këtij ligji dorëzon të dhëna të pasakta apo të dhëna të 
cilat mund t'i shkaktojnë huti Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës.   
 

Shqiptimi i gjobës shoqatave të ndërmarrjeve 
Neni 62 

(1) Kur kundërvajtja është kryer nga shoqata e ndërmarrjes, e ka të 
bëjë me aktivitetet e anëtarëve të saj, gjoba nuk do ta tejkalojë shumën prej 
1%, të shprehur në shumën absolute dhe nominale për kundërvajtjet më të 
lehta, përkatësisht 10%, të shprehur në shumën absolute dhe nominale për 
kundërvajtjet më të rënda, nga përmbledhja e të ardhurave të përgjithshme 
vjetore të secilit anëtar të shoqatës i cili vepron në tregun relevant.  
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(2) Kur shoqatës së ndërmarrjes i është shqiptuar gjobë për 
kundërvajtje e cila ka të bëjë me aktivitetet e anëtarëve të saj, e shoqata nuk 
është likuide, e njëjta është e detyruar të sigurojë mjete për pagesën e gjobës 
nga anëtarët e vet.   

(3) Nëse shoqata nuk e paguan gjobën në afatin e përcaktuar nga 
Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje, organi kompetent për kryerjen 
e gjobës do të kërkojë pagesë të gjobës drejtpërdrejt nga cilido prej anëtarëve 
të shoqatës përfaqësuesit e të cilëve marrin pjesë në organet e 
vendimmarrjes së shoqatës.   

(4) Pasi organi kompetent për zbatimin e gjobës do të kërkojë pagesë 
të gjobës nga paragrafi (3) i këtij neni dhe duke i pasur parasysh kufizimet për 
lartësinë e gjobës nga nenet 59 paragrafi (1) dhe 61 paragrafi (1) të këtij ligji, 
e që të sigurohet pagesë e plotë e së njëjtës, do të kërkojë pagesë të pjesës 
tjetër të gjobës nga cilido anëtar i shoqatës i cili vepron në tregun relevant.   

(5) Organi kompetent për zbatimin e gjobës nuk do të kërkojë pagesë 
të gjobës në pajtim me paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni nga ndërmarrjet të 
cilat do të dëshmojnë se nuk e kanë zbatuar vendimin e shoqatës me të cilin 
është e kryer kundërvajtja, e as që kanë qenë të vetëdijshëm për ekzistimin e 
tij.     

 
Sanksione tjera për kundërvajtje 

Neni 63 
(1) Për kundërvajtjet nga nenet 59 paragrafi (1) dhe 60 paragrafi (1) të 

këtij ligji, Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje personit juridik, krahas 
gjobës mund t'i shqiptojë edhe ndalim të përkohshëm për kryerjen e 
veprimtarisë së veçantë në kohëzgjatje prej 3 deri në 30 ditë.   

(2) Për kundërvajtjet nga nenet 59 paragrafi (1) dhe 60 paragrafi (1) të 
këtij ligji, Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje personit fizik, krahas 
gjobës mund t'i shqiptojë edhe ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë 
apo detyrës në kohëzgjatje prej tri deri në 15 ditë.    
 

Përcaktimi i gjobës 
Neni 64 

(1) Gjatë përcaktimit të gjobës merren parasysh:  
1) pesha e kundërvajtjes;  
2) kohëzgjatja e kundërvajtjes dhe  
3) shkalla e prishjes së konkurrencës dhe pasojat e shkaktuara me 

kundërvajtjen.  
(2) Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje, gjatë përcaktimit të 

gjobës, së pari përcakton shumë themelore të gjobës, e pastaj të njëjtën e 
përshtatë, duke i marrë parasysh rrethanat lehtësuese apo rënduese.  

(3) Shuma themelore e gjobës sipas rregullës është më së shumti deri 
në 30% nga të ardhurat e kryerësit të kundërvajtjes, të realizuara nga 
veprimtaria e cila kryhet në tregun relevant në të cilin është kryer kundërvajtja 
në vitin e fundit të plotë afarist në të cilin kryerësi i kundërvajtjes ka marrë 
pjesë në të njëjtën.  Shuma e përcaktuar në këtë mënyrë shumëzohet me 
numrin e vjetëve në të cilat ka zgjatur kundërvajtja.  

(4) Shuma e përcaktuar në pajtim me paragrafin (3) të këtij ligji 
përshtatet me marrjen parasysh të rrethanave lehtësuese apo rënduese, si 
rezultat i së cilës e njëjta mund të zvogëlohet ose rritet.  
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(5) Rrethana lehtësuese të cilat merren parasysh gjatë përcaktimit të 
gjobës janë kryesisht, nëse:  

1) kryerësi i kundërvajtjes ka dorëzuar dëshmi se i ka ndërprerë 
veprimet të cilat paraqesin kundërvajtje në momentin kur Komisioni për 
Vendimmarrje për Kundërvajtje ka ngritur procedurë për kundërvajtje, me 
përjashtim kur bëhet fjalë për kundërvajtje nga neni 7 paragrafi (1) pika 1 të 
këtij ligji;  

2) kryerësi i kundërvajtjes ka dorëzuar dëshmi se përfshirja e tij në 
kundërvajtje është minimale dhe dëshmon se për periudhën kur ka qenë 
pjesëmarrës në marrëveshjen e ndaluar, realisht e ka shmangur zbatimin e tij 
duke u sjellur në mënyrë konkurruese në tregun relevant dhe 

3) kryerësi i kundërvajtjes në mënyrë efektive ka bashkëpunuar me 
Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës apo Komisionin për Vendimmarrje 
për Kundërvajtje, pavarësisht nga zbatimi i nenit 65 të këtij ligji (leniency).  

(6) Rrethana rënduese të cilat merren parasysh gjatë përcaktimit të 
gjobës janë kryesisht, nëse: 

1) Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje ka konstatuar se 
është kryer kundërvajtje e paraparë me dispozitat e këtij ligji, e kryerësi i 
kundërvajtjes vazhdon ta kryejë kundërvajtjen apo e përsërit kundërvajtjen e 
njëjtë apo të ngjashme.  Në këtë rast, shuma themelore nga paragrafi (2) i 
këtij neni mund të rritet deri në 100% për çdo kundërvajtje të tillë të 
përcaktuar;  

2) kryerësi i kundërvajtjes ka refuzuar të bashkëpunojë apo e ka 
penguar Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës apo Komisionin për 
Vendimmarrje për Kundërvajtje në zbatimin e procedurës dhe 

3) kryerësi i kundërvajtjes e ka pasur rolin e udhëheqësit apo nxitësit të 
kundërvajtjes.  Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje veçanërisht merr 
parasysh nëse kryerësi i kundërvajtjes ka ndërmarrë veprime të orientuara 
drejt nxitjes së ndërmarrjeve tjera që të marrin pjesë në kundërvajtje dhe/ose 
ka ndërmarrë çfarëdo masa të hakmarrjes kundër ndërmarrjeve tjera me 
qëllim që t'i detyrojë në ndërmarrjen e veprimeve të cilat paraqesin 
kundërvajtje.   

(7) Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje mund t'ia rritë 
shumën themelore të gjobës kryerësit të kundërvajtjes i cili ka të ardhura 
veçanërisht të mëdha të cilat dalin edhe nga veprimtari të tjera, e jo vetëm 
nga veprimtaria e cila kryhet në tregun relevant në të cilin është kryer 
kundërvajtja, për arritjen e efektit prapakthyes të gjobës.  

(8) Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje mund t'ia rritë 
shumën themelore të gjobës kryerësit të kundërvajtjes me qëllim që gjoba ta 
tejkalojë shumën lidhur me pasurimin e pabazë i cili ka ndodhur si pasojë e 
kundërvajtjes, nëse është e mundur ajo shumë të llogaritet.     

(9) Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje me kërkesë të 
kryerësit të kundërvajtjes, e gjatë përcaktimit të gjobës, ta marrë parasysh 
paaftësinë e tij të pagesës, në kontekst të posaçëm social dhe ekonomik.  Në 
zvogëlimin e gjobës për këtë arsye nuk mund të vijë, nëse bëhet fjalë për 
humbje financiare të kryerësit të kundërvajtjes, të kryera me qëllim të 
shmangies së pagesës së gjobës. Në zvogëlimin e gjobës mund të vijë vetëm 
nëse kryerësi bashkëngjitë dëshmi se gjoba e përcaktuar në pajtim me 
dispozitat e këtij neni do ta rrezikonte aftësinë ekonomike të kryerësit dhe do 
të shkaktonte që prona e tij ta humb vlerën e vet.    
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Lirimi ose zvogëlimi i gjobës (leniency) 
Neni 65 

(1) Me qëllim të zbulimit të karteleve që paraqesin kundërvajtje nga 
neni 59 paragrafi (1) pika 1 të këtij ligji, Komisioni për Vendimmarrje për 
Kundërvajtje me kërkesë të ndërmarrjes që e ka pranuar pjesëmarrjen e vet 
në kartel do të përcaktojë lirim të plotë nga gjoba, e cila sipas rregullës është 
dashur t'i shqiptohet asaj ndërmarrjeje, nëse e njëjta:  

1) së pari bashkëngjit dëshmi të cilat i mundësojnë Komisionit për 
Vendimmarrje për Kundërvajtje të ngritë procedurë për kundërvajtje ose   

2) së pari bashkëngjit dëshmi të cilat i mundësojnë Komisionit për 
Vendimmarrje për Kundërvajtje, që procedurën tanimë të ngritur për 
kundërvajtje ta përfundojë me aktvendim i cili e përcakton ekzistimin e 
kundërvajtjes, nëse pa dëshmitë e tilla nuk ka mundur të përcaktohet ekzistimi 
i kundërvajtjes.    

(2) Nëse ndërmarrja që e ka pranuar pjesëmarrjen e vet në kartel, që 
paraqet kundërvajtje nga neni 59 paragrafi (1) pika 1 të këtij ligji nuk i 
përmbushë kushtet për lirimin e plotë nga gjoba nga paragrafi (1) i këtij neni, 
gjoba, e cila sipas rregullës është dashur t'i shqiptohet mund t'i zvogëlohet 
nëse në Komisionin për Vendimmarrje për Kundërvajtje dorëzon dëshmi 
plotësuese relevante me rëndësi vendimmarrëse për miratimin e aktvendimit 
me të cilin përcaktohet ekzistimi i kundërvajtjes.    

(3) Lirimi, përkatësisht zvogëlimi i gjobës nga paragrafët (1) dhe (2) të 
këtij neni do të zbatohet nëse ndërmarrja e cila e kërkon lirimin, përkatësisht 
zvogëlimin e gjobës në mënyrë kumulative i përmbushë kushtet në vijim:   

1) e ndërpret pjesëmarrjen e vet në kartel menjëherë pas parashtrimit 
të kërkesës për lirimin nga gjoba;    

2) bashkëpunon me Komisionin për Vendimmarrje për Kundërvajtje në 
tërësi, në kontinuitet dhe të dhënat e plota i dorëzon në afatin më të shkurtër 
të mundshëm;  

3) nuk i njofton pjesëmarrësit tjerë në kartel për parashtrimin e 
kërkesës për lirim nga gjoba;  

4) para parashtrimit të kërkesës për lirim nga gjoba nuk e zbulon 
ekzistimin, e as përmbajtjen e të njëjtës, përveç organeve të cilat janë 
kompetente për sanksionimin e kartelit jashtë Republikës së Maqedonisë dhe 

5) të mos asgjësojë, fshehë apo falsifikojë dëshmi relevante me të cilat 
përcaktohen faktet me rëndësi gjatë vendimmarrjes së Komisionit për 
Vendimmarrje për Kundërvajtje.    

(4) Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje nuk do të përcaktojë 
lirim të plotë nga gjoba për ndërmarrjen nga paragrafi (1) i këtij neni, e cila 
gjatë kohëzgjatjes së kartelit ka marrë masa me të cilat i ka detyruar 
ndërmarrjet tjera të marrin pjesë apo të mbesin në të njëjtën, por mund t'i 
përcaktojë zvogëlim të gjobës nëse ajo ndërmarrje i përmbushë kushtet nga 
paragrafi (3) i këtij neni.    

(5) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të Komisionit 
për Mbrojtjen e Konkurrencës më afërsisht i përcakton kushtet nga paragrafi 
(3) i këtij neni dhe procedurën me të cilat Komisioni për Vendimmarrje për 
Kundërvajtje vendos për lirimin apo zvogëlimin e gjobës.  
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Parashkrimi 
Neni 66 

(1) Procedura për kundërvajtje nuk mund të ngritet, e as të udhëhiqet 
nëse kalojnë:    

- tre vjet për kundërvajtjet nga neni 61 i këtij ligji dhe   
- pesë vjet për kundërvajtjet nga nenet 59 dhe 60 të këtij ligji.   
(2) Afatet për parashkrim fillojnë të rrjedhin nga dita e kryerjes së 

kundërvajtjes. Nëse bëhet fjalë për kundërvajtje të vazhdueshme apo të 
përsëritur, afatet për parashkrim fillojnë të rrjedhin nga dita kur është 
ndërprerë kundërvajtja.  

(3) Sanksioni i shqiptuar për kundërvajtje nuk mund të zbatohet, nëse 
nga dita e plotfuqishmërisë së aktvendimit me të cilin përcaktohet ekzistimi i 
kundërvajtjes kalojnë dy vjet.   

(4) Parashkrimi i ndjekjes për kundërvajtje dhe parashkrimi i zbatimit të 
sanksionit për kundërvajtje ndodh në çdo rast kur të kalojë dy herë aq kohë sa 
sipas ligjit kërkohet për parashkrimin e ndjekjes për kundërvajtje, përkatësisht 
për parashkrimin e zbatimit të sanksionit për kundërvajtje.   

 
PJESA E GJASHTË 

SHPALLJET 
 

Vendimet dhe të dhënat që shpallen në "Gazetën Zyrtare të Republikës 
së Maqedonisë" 

Neni 67 
(1) Në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" shpallen 

aktvendimet e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës dhe të Komisionit për 
Vendimmarrje për Kundërvajtje nga nenet 19 paragrafi (1) pika 2, 19 paragrafi 
(3), 20 paragrafi (1) pikat 1, 2, 3 dhe 4, 21 paragrafi (1), 22 paragrafi (1), 23 
paragrafi (1), 45, 51 paragrafi (1) dhe 52 paragrafi (1) të këtij ligji.   

(2) Aktvendimet e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës dhe të 
Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje, si dhe aktgjykimet, 
përkatësisht aktvendimet e gjykatës publikohen në ueb faqen e Komisionit për 
Mbrojtjen e Konkurrencës.   

(3) Teksti i shpallur i aktvendimit doemos duhet t'i përmbajë emrat e 
pjesëmarrësve në procedurë dhe përmbajtjen themelore të aktvendimit.  

(4) Në ueb faqen e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës 
publikohen edhe njoftimet për koncentrimet me shënimin e emrave të 
pjesëmarrësve, selinë, aktivitetet afariste themelore të pjesëmarrësve, si dhe 
formën e koncentrimit, me ç'rast thirren të gjithë personat e interesuar në 
afatin e përcaktuar në njoftim të parashtrojnë komente, mendime dhe vërejtje 
të tyre lidhur me koncentrimin lëndor.  

(5) Të dhënat të cilat janë fshehtësi afariste ose fshehtësi zyrtare, sipas 
nenit 57 të këtij Ligji nuk publikohen.  
 

PJESA E SHTATË 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Përfundimi i procedurave të cilat janë në rrjedhë 

Neni 68 
(1) Procedurat e filluara për përcaktimin e ekzistimit të marrëveshjeve, 

vendimeve dhe praktikës kontraktuese të ndaluara nga neni 7 të Ligjit për 
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mbrojtjen e konkurrencës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër  4/2005, 70/2006 dhe 22/2007) dhe keqpërdorimit të pozitës 
dominuese nga neni 14 të Ligjit për mbrojtje të konkurrencës ("Gazeta Zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë " numër 4/2005, 70/2006 dhe 22/2007) deri në 
ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të vazhdojnë para Komisionit për 
Mbrojtjen e Konkurrencës, sipas Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës ("Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë " numër 4/2005, 70/2006 dhe 22/2007).     

(2) Procedurat e filluara për kundërvajtje deri në ditën e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji, do të vazhdojnë para Komisionit për Vendimmarrje për 
Kundërvajtje sipas Ligjit për mbrojtje të konkurrencës ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë " numër 4/2005, 70/2006 dhe 22/2007).     

 
Aktet nënligjore 

Neni 69 
(1) Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat 

prej një viti nga dita e hyrjes së tij në fuqi.  
(2) Deri në ditën e hyrjes në fuqi të akteve nga paragrafi (1) i këtij neni, 

do të zbatohen dispozitat ekzistuese.  
 

Vazhdimësia e punës së Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës 
Neni 70 

Kryetari dhe anëtarët e Komisionit për Mbrojtje të Konkurrencës të 
emëruar para hyrjes në fuqi të këtij ligji, e vazhdojnë punën deri në skadimin e 
mandatit për të cilin janë emëruar.  
 

Shfuqizimi i ligjit 
Neni 71 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji për mbrojtje të 
konkurrencës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 4/2005, 
70/2006 dhe 22/2007).  
 

Hyrja në fuqi 
Neni 72 

 Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare 
të Republikës së Maqedonisë".  
 


